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Inleiding
Waar wegen worden verbreed, waar een stationsgebied wordt vernieuwd of waar 
dijken worden versterkt, projecten hebben een duidelijke impact op de omgeving. 
Dat is altijd zo geweest. Als projectteam heb je er belang bij om alle stakeholders, 
belanghebbenden uit de omgeving, proactief te betrekken. Weerstand uit de 
omgeving kan namelijk leiden tot een overschrijding van het budget en/of het 
uitlopen van deadlines. Je kunt stellen dat het managen van de omgeving een 
belangrijke succesfactor is voor grote civieltechnische projecten. Wat wij zien is dat 
het managen van een omgeving op diverse manieren wordt georganiseerd.  

In 2006 heeft Rijkswaterstaat, met de introductie van het Integraal 
Projectmanagement (IPM), een eenduidige methode ontwikkeld, om complexe 
projecten te managen. Dit betekent voor de rollen in het IPM team focus 
op de taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zo ook bij de rol 
van de omgevingsmanager. Volgens de definitie van Rijkswaterstaat is de 
Omgevingsmanager verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding van 
het project en is daarmee de intermediair tussen de projectorganisatie en haar 
omgeving. Rijkswaterstaat heeft deze rol van de omgevingsmanager (ontstaan uit 
het IPM-model) omarmt en verankerd binnen de organisatie. 

In vergelijking tot Rijkswaterstaat staat sinds een jaar of vijf omgevingsmanagement 
ook bij waterschappen meer en meer centraal. Bij projecten van waterschappen 
wordt omgevingsmanagement ingezet om draagvlak te creëren, omgevingsgericht 
te werken en de belangen van stakeholders te borgen. We constateren dat 
waterschappen soms nog zoekende zijn naar de juiste aanpak. Mede door de 
komst van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 zal intreden, is er in 
de toekomst wellicht een andere insteek nodig. Omgevingsmanagement is hier 
volop in ontwikkeling en de wijze waarop omgevingsmanagement wordt ingezet 
bij waterschappen loopt uiteen. Bij sommige waterschappen wordt gewerkt met het 
IPM-model en worden er in de projectorganisatie omgevingsmanagers, werkzaam 
in omgevingsteams, aangesteld. Bij andere waterschappen wordt er nog met 
‘traditionele’ projectteams gewerkt. Bij deze projectteams doet de project- of 
communicatiemedewerkers het managen van de omgeving ‘erbij’. 

Omgevingsmanagement bij waterschappen; 
een doorkijk in een veranderende rol

Een terugkoppeling / samenvatting na 1,5 jaar onderzoek



2 / 8Omgevingsmanagement bij waterschappen; 
een doorkijk in een veranderende rol

Bas Groenendijk, senior 
projectconsultant bij TASK,  is 
bestuurder bij Waterschap 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 
en tevens omgevingsmanager bij 
grote infrastructurele projecten. Als 
bestuurder kreeg hij de overeenkomst 
tussen het hoogheemraadschap 
de Stichtse Rijnlanden en het 
Hoogwaterbeschermings-programma 
voor ogen. Hierin stond dat het 
hoogheemraadschap het IPM van 
RWS moest spiegelen met de eigen 
organisatie. 

Bas: “Ons hoogheemraadschap had 
geen ervaring met het IPM model. Als 
het hoogheemraadschap hier moeite 
mee heeft, hoe zou het dan met andere 
waterschappen gaan? Zo is het idee 
ontstaan voor dit onderzoek”

Monica Melis, ook senior 
projectconsultant bij TASK, is 
omgevingsmanager bij grote 
infrastructurele projecten, zowel bij 
Rijkswaterstaat als waterschappen.

Monica: ”Bij diverse waterschappen 
heb ik mogen aanschouwen hoe 
men worstelde met de inzet van 
omgevingsmanagement. Ik ben 
benieuwd hoe andere waterschappen 
hiermee omgaan”

De onderzoekers

Het doel van dit onderzoek is om (1) in kaart te brengen hoe 
omgevingsmanagement wordt toegepast bij waterschappen en (2) om kennis te 
leveren voor een professionaliseringsslag van omgevingsmanagement binnen 
waterschappen.

Methoden van onderzoek
Bijzonder aan dit onderzoek is dat alle 21 waterschappen van Nederland hieraan 
hebben deelgenomen. Het betreft een kwalitatieve casestudy. Om te doorgronden 
waar de behoeften van waterschappen precies liggen, is er gekozen voor 
diepte interviews. Daarnaast hebben de deelnemers een kleine vragenlijst met 
multiplechoice- en ja/nee-vragen beantwoord. Van ieder waterschap heeft één 
omgevingsmanager (of een werknemer met omgevingsmanagementtaken volgens 
het IPM-model) en zijn directe leidinggevende deelgenomen aan het onderzoek. In 
totaal zijn er dus 42 professionals geïnterviewd.
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De status quo: hoe wordt omgevingsmanagement toegepast 
binnen waterschappen?

Dat waterschappen het belang van omgevingsmanagement inzien staat buiten kijf. 
Alle 21 waterschappen hebben aangegeven een vorm van omgevingsmanagement 
toe te passen in de huidige organisatie. Maar wat verstaan zij eigenlijk onder 
omgevingsmanagement? Meest gehoorde antwoorden op deze open vraag zijn: (1) 
het betrekken van de omgeving; (2) het managen van de stakeholders binnen een 
project; (3) stakeholdermanagement; (4) omgevingsmanagement is voor ons de 
omschrijving conform het RWS profiel uit het IPM-model; (5) conditionering en (6) 
het managen van belangen. 

Omgevingsmanagement volgens het IPM model, of toch traditioneel? 
Het is interessant om te bekijken via welke methodiek de projectteams binnen 
waterschappen omgevingsmanagement inzetten. Alle waterschappen geven aan 
te werken met het IPM-model. Opvallend daarbij is dat er slechts één waterschap 
is die het IPM-model heeft geïmplementeerd in de volledige organisatie. Het IPM-
model wordt met name ingezet bij grote projecten (52%) of bij projecten uit het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP; 31%).

De kracht van IPM
De ruime meerderheid van de waterschappen heeft positieve ervaringen met de 
toepassing van omgevingsmanagement volgens het IPM-model (90%). Respondenten 
legden uit dat omgevingsmanagement door het IPM-model een duidelijkere plek 
krijgt in het project. Voorheen werd gewerkt met ‘traditionele’ teams waar meerdere 
projectmedewerkers een vorm van omgevingsmanagement in hun takenpakket 
hadden. Omgevingstaken werden dus verspreid over de projectteamleden die 
genoodzaakt waren om deze taken uit te voeren naast de werkzaamheden die 
voortkomen uit hun eigen aandachtsgebieden (zoals bijvoorbeeld techniek). Door te 



4 / 8Omgevingsmanagement bij waterschappen; 
een doorkijk in een veranderende rol

werken volgens het IPM-model worden de omgevingstaken gebundeld neergelegd 
bij een omgevingsteam met (aan het roer) een omgevingsmanager (bijvoorbeeld 
ondersteund door omgevingsadviseurs) die altijd voldoende aandacht en tijd kan 
besteden aan de omgeving van het project. Respondenten ervaren dat door het 
aanbrengen van deze focus de kwaliteit van het omgevingsmanagement omhoog 
gaat en bijdraagt aan een verduidelijking van ieders taken en verantwoordelijkheden 
binnen het team. 

Toch vingen wij ook tegengeluiden van het IPM-model op tijdens de interviews. 
Binnen de waterschappen waar het IPM-model nog onvoldoende geïntegreerd is in 
de organisatie, heeft men twijfels over nut en noodzaak van werken conform dit 
model. Voor projecten die binnen dergelijke waterschappen wel overeenkomstig het 
IPM-model werken, geldt dat de IPM-rolhouders – in negatieve zin - als ‘koplopers’ 
worden beschouwd. Daar waar eerder (vóór het tijdperk van het IPM-model) het 
lijnmanagement eindverantwoordelijk was voor de projectteamleden, zijn het nu de 
IPM-rolhouders die hen aansturen. Deze verschuiving van verantwoordelijkheden 
maakt dat het lijnmanagement het gevoel heeft niet langer meer mee te mogen 
beslissen over inhoudelijke kwesties. Het IPM-model heeft daarmee in hun ogen 
een negatieve lading gekregen en roept weerstand op. Daar waar de projectteams 
binnen sommige waterschappen dus hun uiterste best doen om te werken volgens 
het IPM-model, haakt de rest van de organisatie af. In dit soort gevallen vragen 
wij ons af de organisatie wel voldoende is meegenomen in de veranderingen die 
werken conform het IPM-model met zich brengt. ‘Onbekend maakt onbemind’ is het 
spreekwoord dat wij terugkregen van enkele respondenten in de interviews als het 
over dit aspect ging. Uitdaging voor de waterschappen dus om van het IPM-model 
een bekende en geliefde methodiek te maken binnen de organisatie! 

De rol van de omgevingsmanager
Alle waterschappen geven aan te werken met omgevingsmanagers. Niet in alle 
gevallen staat de titel omgevingsmanager in de functieomschrijving, maar de 
strekking is overal hetzelfde. In hoofdlijnen is hun doel om de relatie met de 
omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende het project. 

De buitenwereld binnenhalen
“Je kunt niet zomaar meer een schop in de grond steken zonder de 
omgeving daarbij te betrekken”, was een van de reacties op de vraag waarom 
omgevingsmanagers worden ingezet. De antwoorden op deze vraag zijn te bundelen 
in verschillende categorieën. Veruit de belangrijkste lijkt het integreren van de 
buitenwereld in het project. Respondenten geven aan dat projecten niet meer puur 
over uitvoeren gaat. Je kan niet zo maar meer een project in uitvoering brengen 
zonder de omgeving te betrekken. Samen met de omgeving kan je een project 
kwalitatief beter maken, door bijvoorbeeld samen een projectdoel te formuleren 
en vanuit daar je project te starten. Er is dan sprake van co-creatie. Wat ook veel 
in de antwoorden terugkwam is dat de inzet van omgevingsmanagers het project 
‘onnodige’ bestuurlijke overleggen kan besparen. Het project is dan meer in control 
doordat de omgeving een directe sparringspartner heeft zonder de bestuurder 
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te belasten. Daarnaast werd duidelijk dat door de inzet van omgevingsmanagers 
projecten meer binnen tijd en geld werden uitgevoerd.

 
Meester-gezel structuur
Binnen de waterschappen is onderzocht hoe de rol van omgevingsmanager wordt 
vervuld. 43% van de waterschappen geeft aan externen in te zetten voor de rol 
omgevingsmanager. Wat opviel uit de antwoorden is dat inhuur veel gebeurd 
in combinatie met een zogenaamde meester-gezel structuur. Daar zijn goede 
ervaringen mee. Bij een meester-gezel structuur is binnen een project een ervaren 
omgevingsmanager gekoppeld aan een minder ervaren, of zelfs startende, 
omgevingsmanager. Vaak is de ervaren omgevingsmanager een externe kracht, 
bijvoorbeeld iemand met Rijkswaterstaat ervaring, die dan een interne kracht onder 
zijn hoede neemt. Zo kan de eigen kracht groeien en omgevingsmanagement 
binnen het waterschap beter op de kaart zetten. 
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Professionaliseringsslag: hoe maken we de rol van 
omgevingsmanagement “toekomstproof”?

Zoals gezegd, de waterschappen zijn eensgezind over het belang van 
omgevingsmanagement. Waar ze het ook over eens zijn is dat de rol volop 
in ontwikkeling is. 20 van de 21 waterschappen denkt dat de rol van de 
omgevingsmanager de komende vijf jaar gaat veranderen. Er is 1 waterschap 
waar ze denken dat de rol inhoudelijk niet zal wijzigen, maar ze denken wel 
dat omgevingsmanagement steeds belangrijker zal worden in de organisatie. 
De respondenten geven aan graag mogelijkheden aan te grijpen om 
omgevingsmanagement door te ontwikkelen in de toekomst.

Een rol in beweging
Op welk vlak gaat omgevingsmanagement de komende jaren veranderen? Met een 
open vraag hebben we in kaart gebracht wat voor ontwikkelingen de waterschappen 
voorzien. We bespreken de twee belangrijkste.

Omgevingswet
Met stip op 1 staat de omgevingswet. De waterschappen verwachten dat de 
wet die naar verwachting in 2021 van kracht zal zijn, van invloed is op de rol 
omgevingsmanagement. De respondenten legden uit dat omgevingsmanagement 
meer zal worden ingekaderd door de komst van de omgevingswet. Bij wet wordt 
namelijk vastgelegd dat er participatie moet plaats vinden tussen het project en 
de omgeving. Participatie zal een beroepsgrond worden. Dat wil zeggen dat als 
er geen of onvoldoende participatie is geweest het (project)besluit kan worden 
vernietigd. De omgevingsmanager zal van te voren goed moeten nadenken over het 
participatietraject en bijbehorende participatieplan. Daarnaast moeten de stappen 
die in een project genomen zijn herleidbaar zijn voor de omgeving. Dit vergt niet 
alleen van de omgevingsmanager een nieuwe strategie en aanpak, maar ook voor 
het vak omgevingsmanagement en de organisatie.

Verschuiving naar gebiedsmanager
Op een goede tweede plaats zien respondenten in de komende jaren een 
verschuiving plaatsvinden van omgevingsmanager naar een gebiedsmanager. Ze 
legden uit dat door verschillende ontwikkelingen in de markt, projectgrenzen 
zullen vervagen en dat er dus een beweging ontstaat naar een ander type 
omgevingsmanager met andere competenties. Een gebiedsmanager die gericht 
gaat onderzoeken wat er speelt, leeft en benodigd is binnen een gebied. Naar 
verwachting zal de nieuwe rol niet meer vanuit het project de omgeving gaan 
managen, maar er zullen steeds meer projecten geformuleerd gaan worden vanuit 
de omgeving. “Van buiten naar binnen denken, de omgeving gaat als het ware de 
projecten managen”, aldus een van de respondenten.
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Anticiperen op “het nieuwe omgevingsmanagement”
Het onderzoek maakt duidelijk dat waterschappen verschillende factoren kunnen 
benoemen die een rol gaan spelen in de ontwikkeling van omgevingsmanagement. 
Een aantal waterschappen geeft aan goed voorbereid te zijn op de toekomst. Zij 
doen dit door het ontwikkelen van een strategie, het investeren in opleidingen (om 
omgevingsmanagers meer tools te geven en om competenties te trainen) en de inzet 
van HR tools om de omgevingsmanager van de toekomst binnen te halen. 

Tweederde van de waterschappen is echter nog zoekende hoe te anticiperen op alle 
ontwikkelingen. Zij geven aan nog niet actief aan de slag te zijn met de nieuwe rol 
die omgevingsmanagement gaat innemen. Bij hen blijkt er een sterke behoefte aan 
kennisdeling. Hoe doen andere waterschappen dit? Hoe zorg je ervoor dat we klaar 
zijn voor de toekomst? Wat betekent dit voor onze organisatie?

Strategiebepaling: waar te beginnen?

Met het oog op de veranderingen die de waterschappen voorzien in de 
toekomst, lijkt het ons van belang dat gestart wordt met de ontwikkeling 
van een strategie om omgevingsmanagement verder gestalte te laten 
krijgen in de organisatie. Met een stevige strategie in handen, kunnen 
waterschappen zelf het roer in handen nemen om omgevingsmanagement 
verder te professionaliseren. 

Maar hoe bepaal je die strategie? Respondenten opperden het idee 
om tafel te gaan met andere waterschappen, overheidsinstanties en/
of andere (commerciële) organisaties om informatie op te halen die 
bruikbaar kan zijn voor de koersbepaling van de eigen organisatie. Van 
belang is een eigen op maat gesneden strategie te bepalen en niet één 
op één over te nemen van een ander waterschap. De ontdekkingsfase 
leidt uiteindelijk tot een toekomstbestendige strategie, waarin de 
omgevingsmanager van de toekomst de hoofdrol speelt.  

De omgevingsmanager van de toekomst
Met het oog op alle veranderingen hebben wij de waterschappen ook de vraag 
gesteld welke vaardigheden er nodig zijn voor de omgevingsmanagers van de 
toekomst. Op basis van de antwoorden en onze ervaringen na 1,5 jaar onderzoek 
hebben wij op de volgende pagina een voorzet gedaan voor een nieuwe generieke 
functieomschrijving voor de omgevingsmanager van de toekomst.
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Gezocht: Omgevingsmanager 2020+

Als maatschappelijke en bestuurlijke sensitieve omgevingsmanager beweeg jij je 
makkelijk in je omgeving, leg je makkelijk contact op alle vlakken en kun jij vrij 
tussen partijen bewegen. Je bent een rasechte verbinder, die strategisch denkt en in 
staat is ‘buiten naar binnen’ te halen.

Als analist pur sang ga jij met een open vizier en met uitgestelde beoordeling de 
omgeving in. Daar denk je aan belangen van de verschillende stakeholders, welke je 
makkelijk kan plaatsen gezien jouw brede kijk op de zaken die spelen. 

Doordat je vanuit kansen denkt i.p.v. doelen ben jij als creatief persoon in staat 
om buiten de traditionele kaders te denken en te handelen. Je bent benaderbaar, 
wekt vertrouwen en beheerst de kunst van het onderhandelen. Hiermee creëer jij 
draagvlak in de omgeving.

Met jouw empathisch en luisterend vermogen straal je optimisme uit. Je bent 
flexibel, generiek inzetbaar en beheerst de (proces)managementvaardigheden.

Verder beschik je over het volgende:
• Een opleiding op minimaal HBO niveau in een sociaal wetenschappelijke en/of 

bestuurskundige en/of communicatieve richting;
• Minimaal 10 jaar werkervaring, waarvan 5 jaar aantoonbaar als IPM-rolhouder 

op het gebied van natte en/of droge infrastructuur;
• Je beschikt over ruime ervaring met het managen van complexe projecten;
• Je beschikt over brede kennis van het vakgebied en daarmee samenhangende 

disciplines.

Omgevingsmanagement is een rol die continu in beweging zal blijven omdat de 
omgeving zich ook continu blijft ontwikkelen. De buitenwereld centraal stellen 
en deze binnen halen zal nog meer nadruk krijgen binnen de toepassing van 
omgevingsmanagement. Wij merken in de dagelijkse praktijk dat de uitkomsten van 
dit onderzoek ook goed in andere sectoren gebruikt kan worden. Denk hierbij aan 
gemeenten, Provincies en de energiesector. 

In dit artikel hebben we de highlights van ons onderzoek besproken. De volledige 
verslaglegging van het onderzoek zal zowel digitaal als in een boekje kosteloos 
beschikbaar worden gesteld. Zo verwachten wij dat daarmee een bijdrage wordt 
geleverd aan de verdere ontwikkeling van het vak omgevingsmanagement!


