
Hoe neem je de beheersafdeling
mee bij de implementatie van de

Omgevingswet?

Volgens de wet moeten we 1 juli 2022 klaar zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de
inrichting en implementatie zijn alle betrokken organisaties al jaren bezig. Zo ook de Waterschappen. Naast
alle juridische, organisatorische en digitale veranderingen speelt ook het menselijk kapitaal een essentiële
rol. Dit start logischerwijs bij de afdelingen waar de impact het grootst is. De beheersafdeling wordt daarbij
vaak over het hoofd gezien. Waterschap Vallei en Veluwe is nu bijna vier jaar verder met de implementatie.
Daarbij hoort ook dat het repertoire van de beheersafdeling wordt verrijkt.

 
Paul van Eijk en Irma Huijnen van Waterschap Vallei en Veluwe delen
graag hun kennis en ervaring rondom de implementatie van de
Omgevingswet bij de afdeling Beheer Watersystemen (BWS). De
Omgevingswet is een enorme veranderopgave waar we al jaren mee
bezig zijn. Bij het kortsluiten van de beleidscyclus horen de harde
maar ook de zachte aspecten. Uit een interne audit kwam de
behoefte naar voren om met BWS methodisch aan de slag te gaan
met de implementatie van de Omgevingswet.
 
Maar hoe neem je een beheersafdeling mee in de beleidscyclus die
voor alle overheden straks hetzelfde is? Hoe zorg je ervoor dat
iedereen gaat handelen in de geest van de Omgevingswet? Van het
uitvoeren van waterbeheerplannen, verlenen vergunningen,
handhaving tot en met monitoring. Het liefst werken we samen met
omliggende waterschappen en provincies. De gedachte van één
overheid vraagt écht om een andere manier van werken. Een
duidelijke ambitie. Maar wat betekent dit voor de mensen zelf? Hoe
ver zijn ze? En waar heeft men behoefte aan? Kortom, hoe neem je
waterbeheerders mee in de omgevingswet? Om antwoord op deze
vraag te krijgen is de veranderbereidheid van BWS onderzocht aan de
hand van het DINAMO-model [1].

Waterschap Vallei en Veluwe

 
[1] Van weerstand naar veranderbereidheid. Over willen, moeten en kunnen veranderen. Erwin Metselaar 1.



Met welke interventies wordt de veranderbereidheid van de  medewerker, binnen de afdeling
BWS, vergroot?
Deze vraag stond centraal in de afstudeeropdracht van Irma Huijnen voor haar studie Organisatiepsychologie.
Hiervoor heeft zij gebruikt gemaakt van het DINAMO-model. Het DINAMO-model1 gebruikt de driedeling in
willen, moeten en kunnen veranderen om de veranderbereidheid ten aanzien van een veranderproces aan te
geven. In een veranderproces gaat het zelden alleen om het veranderen van gedrag. De gedragsverandering is
wel een voorwaarde om tot het gewenste resultaat te komen, in dit geval succesvolle implementatie van de
Omgevingswet.
 
 

Uit de audit kwam duidelijk naar voren dat de medewerkers nog niet wisten wat de Omgevingswet inhoudt en
welke impact het heeft op het dagelijks werk van BWS. Medio 2021 zijn we gestart met het informeren van de
medewerkers over de verandering, zowel inhoudelijk over de wet als ook ingezoomd op het werk. Daarover zijn
we in gesprek gegaan met elkaar en hebben we aan de hand van gaming casuïstiek behandeld. Vervolgens is de
DINAMO-meting aangekondigd en uitgezet. De elementen willen, moeten en kunnen veranderen zijn gemeten
aan de hand van 14 factoren.
 

Resultaat veranderbereidheid totale groep

= urgent aandachtspunt <2.5
 

= aandacht nodig < 3,5
 

= geen extra aandacht nodig  >3,5
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Uit de meting kwam naar voren dat veel van de bollen
bij BWS oranje kleuren. Bij zowel team BAW (Beleid)
en Rayons kleurde de veranderbereidheid gelukkig
groen. Dus iedereen wil graag leren hoe de
Omgevingswet werkt en is bereid om over eventuele
weerstand heen te stappen. Bij beide teams kleurde
de meerwaarde rood. Aandachtspunt hier was heel
duidelijk: de verwachte meerwaarde voor de
interne efficiëntie en de slagkracht van de
organisatie. Er was weinig veranderenergie en er
werden best veel drempels ervaren.

Resultaten DINAMO-meting 

Op basis van de resultaten van het onderzoek is een
interventieplan geschreven. Deze is uitgesplitst naar
willen, moeten, kunnen en de leerstijlen van de
doelgroep. De meting heeft zo geholpen in het
inzichtelijk maken van de belangrijkste
aandachtspunten. Zo konden ook de interventies heel
gericht ingezet worden. De leerlijn duurt een jaar en
ziet er als volgt uit:

Interventie: Taak en proces analyses
werkprocessen
Om de verwachte meerwaarde voor de
interne efficiency te verhogen zijn we gestart
met het verder uitwerken van het proces. Hoe
werken we samen en wie doet wat in het
nieuwe proces in de Omgevingswet? Deze
veranderopgave vergt echt tijd. Mensen
moeten elkaar leren kennen en moeten meer
gaan samenwerken. Dit zijn alle blauwe
interventies in de leerlijn, hier wordt echt ook
de tijd voor genomen. Nadruk tijdens deze
bijeenkomsten ligt op het creëren van
urgentiebesef (moeten veranderen) en het
versterken van de ervaren meerwaarde
(willen veranderen). Juist door er zelf mee
aan de slag te gaan is dit gegroeid.

Interventie: Communicatietraining
Beheerders geven aan dat ze de gesprekken
moeilijk vinden. Geheel passend bij de
leerstijl is een hele praktische training
ontwikkeld waarbij de focus echt ligt op het
doen. Gesprekken voeren, ervaren hoe het
gaat en jezelf doorontwikkelen. Deze
interventies richten zich vooral op het kunnen
veranderen.
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Interventie: Teambuilding
In deze interventie delen we de successen
om zo de meerwaarde van de Omgevingswet
aan te tonen. Dit gaan we doen door bij
succesvolle projecten van deskundige
collega’s in de keuken te kijken. Deze
interventies versterken het willen en het
kunnen veranderen.

Interventie: Leren van en met elkaar
Het is het najaar van 2022, de eerste
ervaringen zijn opgedaan met de
Omgevingswet. Door het bespreken van
actuele casussen leren we van en met elkaar.
Wat gaat niet goed en hoe ga je hiermee om?
Wat gaat goed en houd je vast? Ook deze
interventie versterkt het kunnen veranderen.

Iedereen doet ertoe in de beleidscyclus. Van wij, zij
naar ons (interdependentie). Hierbij sturen we  op
het delen van verantwoordelijkheden op afdelings-
team- en persoonsniveau. De afdeling BWS heeft
het gevoel ook echt onderdeel uit te maken van de
organisatie en de implementatie van de
Omgevingswet.  De leergang van een jaar is heel
positief ontvangen. Door het een jaar aandacht te
geven wordt het beheersbaar voor de mensen. Je
werkt als het ware toe naar de nieuwe situatie. De
praktische invulling zorgt ervoor dat het aansluit op
hun leerstijl. Geen dikke boekwerken met beleid,
juist heel praktisch met een concrete doorvertaling
naar het dagelijks werk.

Positief bijeffect Hoe verder? 
We zoeken graag naar manieren om elkaar te
helpen bij de implementatie van de Omgevingswet
bij de beheersafdelingen. Door het uitvoeren van
(DINAMO)-onderzoek en het delen van kennis en
ervaring willen we de mogelijkheden vergroten om
van elkaar te leren. Hoe staat het met de
veranderbereidheid bij de collega-waterschappen?
Welke acties en interventies werken en welke niet?
We hebben elkaar vast veel te vertellen!

Meer weten?
Meer weten? Neem contact op met een van de betrokkenen:

Paul van Eijk
Programmaleider Implementatie
Omgevingswet bij Waterschap
Vallei en Veluwe,
Lector Duurzaam water in de
Omgevingswet Van Hall Larenstein
- University of Applied Sciences
 
pvaneijk@vallei-veluwe.nl

Irma Huijnen
Projectleider Leren en
Cultuurontwikkeling Waterschap
Vallei en Veluwe
 
 
 
 
IHuijnen@vallei-veluwe.nl

Erwin Metselaar
Eigenaar Changemanager.nl en auteur
van het boek Van Weerstand naar
veranderbereidheid.
 
 
 
erwin.metselaar@changemanager.nl
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