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1. Inleiding 
Platform Omgevingsmanagement is het platform voor professionals die omgevingsmanagement als 

essentiële factor zien voor het succesvol laten verlopen van een project.  

Voor u ligt ons jaarplan waarin wij ingaan op onze programmering, onze kennisactiviteiten, onze 

ambities en doelstellingen en ontwikkelingen van zowel het vakgebied omgevingsmanagement als 

onze organisatie. 

Platform Omgevingsmanagement is sinds december 2014 een onafhankelijke stichting. De stichting 

heeft een bestuur dat adviseert en toeziet op de uitvoering van de kennisactiviteiten van het 

platform. De operationele uitvoering van deze kennisactiviteiten ligt bij de deelnemers (“leden”) zelf 

en wordt bijgestaan door een (kleine) backoffice. Het bestuur van POM bestaat uit 6 leden en 1 

adviseur. 

Een Raad van Wijze Lieden is sinds 2016 aangesteld en bestaat uit 7 leden. De Raad heeft een 

adviserende en meedenkende rol, nadrukkelijk geen toezichthoudende rol 

In de huidige snel veranderende en steeds complexer wordende wereld zal steeds vaker een beroep 

worden gedaan op het vakmanschap van omgevingsprofessionals.  

Dit om te anticiperen en te reageren op de stroom van dagelijkse gebeurtenissen en onverwachte 

situaties, die elk project vroeger of later tegenkomt.  

Ook in 2018 staan het ontwikkelen en/of versterken van dit vakmanschap, het uitbreiden en 

versterken van het netwerk, het professionaliseren van de eigen organisatie en het ontsluiten van 

kennis t.b.v. de individuele omgevingsmanagers en hun organisaties centraal. 

2. Missie & Doelgroep  
De missie van POM luidt: 

Platform Omgevingsmanagement is dé ontmoetingsplaats voor het ontwikkelen en delen van 

deskundigheid op het gebied van omgevingsmanagement ten behoeve van een ruimtelijke opgave. 

POM verbindt op niet-commerciële wijze (toekomstige) professionals en organisaties. 

De primaire doelgroep van Platform Omgevingsmanagement bestaat uit omgevingsmanagers en 

omgevingsdeskundigen van (semi) overheidsorganisaties en bedrijfsleven die een actieve rol of taak 

hebben in het verbinden, betrekken en informeren van de omgeving van een project in de bouw, 

infrastructuur en energiewereld. In toenemende mate zien we interesse van andere sectoren in onze 

kennisactiviteiten. 

Omgevingsmanagement betreft het beïnvloeden van de uitkomst van een ruimtelijke opgave 
(project) vanuit de belangen in de omgeving van dat project. Belangrijke ankerpunten in de plan-,  
initiatie-, voorbereidings-,uitvoerings- en onderhoudsfase daarbij zijn: 
› vroegtijdig betrekken en in beeld hebben én houden van de belanghebbenden 
(stakeholdersanalyse); 
› de omgeving invloed laten uitoefenen op de uitkomst van een project of de voorwaarden 
waaronder het gerealiseerd wordt (participatieladder); 
› zorgen voor transparante besluitvorming: steeds moet voor iedereen herleidbaar zijn welke inbreng 
in welke fase is geleverd en wat daarmee is gedaan; 
› zorgen voor getrechterde besluitvorming: stapsgewijs inkaderen van de besluitvorming over het 
project: eerst besluitvorming over het probleem, vervolgens alternatieven en tot slot 
uitvoeringsvarianten; 
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› zorgen voor een omgeving die geïnformeerd is over de gekozen uitvoeringsvariant, 
werkzaamheden, risico’s en maatschappelijke ruimte voor eigen initiatieven tijdens de uitvoering; én 
zorgen voor een omgeving die is aangehaakt bij het beperken van hinder en overlast door ingrepen 
met gevolgen voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van de omgeving (BLVC); 
› zorgen voor functievrijmaken en de conditionering voorafgaand en tijdens een project; 
› klanttevredenheidsmetingen in de omgeving vóór tijdens en na het project. 
› klanteisen uit de omgeving vertalen in de contractstukken om de ruimtelijke opgave te realiseren, 
deze borgen en monitoren. 
 
Onder omgevingsdeskundigen verstaan wij de specialisten die input leveren aan het proces van 

omgevingsmanagement, zoals kabels& leiding coördinatoren, juristen omgevingswet, communicatie 

adviseurs, vergunningadviseurs etc. 

 

3. VRAAGSTUKKEN OMGEVINGSMANAGEMENT 
In alle georganiseerde kennisactiviteiten van Platform Omgevingsmanagement komt steeds weer de 

vraag op tafel wat de inzet, rol of taak is van een omgevingsmanager bij een ruimtelijke opgave. We 

zijn het eens dat onder bijna alle omstandigheden en vrijwel elk stadium de inzet van een 

omgevingsmanager of gebiedscoördinator gewenst is. Waaruit bestaat zijn opdracht idealiter? 

Gebleken is dat het profiel van een omgevingsmanager project- én fase specifiek is, en niet in 1 regel 

of 140 karakters te beschrijven. Vraag is of specialisatie of differentiatie van het vak van 

omgevingsmanagement noodzakelijk is. 

Er is behoefte aan het nader duiden van dit vak(-gebied): dit om duidelijkheid te geven aan elkaar en 

opdrachtgevers. En om niveaus van individuele kennis en vaardigheden te identificeren. Wij 

onderkennen een toenemende vraag naar omgevingsdeskundigen. De aantallen professionals die 

zich omgevingsmanager noemen, nemen snel toe. Het is tijd voor focus op de kwaliteit van het vak 

en er lijkt behoefte aan certificering en niveau-waardering. 

4. OPLEIDINGEN, CERTIFICERING EN HANDBOEK 

POM stelt zich neutraal op ten aanzien van de diverse opleidingen ten aanzien van 

omgevingsmanagement (zowel strategisch als operationeel). 

POM staat open voor feedback van haar deelnemers, via het afgeschermde deel van de website, 
hetgeen de kern van het platform is waar mensen in het netwerk verbonden worden.  
 
OM Essentie is in 2017 naast POM ontwikkeld en als enige bedoeld voor de senior 
omgevingsmanagers met meer dan 5 jaar werkervaring in het vak. POM is op dit moment niet groot 
en stabiel genoeg om dit te incorporeren en is dit ook niet voornemens. POM wil niet gaan opleiden, 
POM is geen opleidingsinstituut. 
 
POM is zich bewust van een behoefte tot certificering, echter gezien de breedte van het vakgebied is 
hierin dit jaar geen actie voorzien.  POM is wel van mening dat enkel een niet-commerciële, 
onafhankelijke partij kan en mag certificeren. Dit om een eventueel certificaat betrouwbaar en 
succesvol in te voeren over het vakgebied. Een eerste stap naar mogelijke certificering wordt 
komend jaar gestart door een kwalificering te gaan uitwerken samen met een aantal actieve leden. 
Deze werkgroep mag niet alleen bestaan uit leden van organisaties die opleiden, maar moet in 
balans zijn en worden aangestuurd vanuit het POM bestuur. Schijn van belangenverstrengeling of 
commercieel gewin moet blijven(d) uitgesloten. 
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Het initiëren van wetenschappelijk onderzoek omtrent het vak vraagt om een lange adem en is niet 
eerder voorzien dan 2020.  
 
Afgestapt wordt van het opstellen van een zogenoemd Handboek OM, vanwege de snelle 
ontwikkeling van het vakgebied. Hiertoe was een Werkgroep OM3.0 geïnitieerd. Wel zal worden 
stilgestaan bij het zelf vormen van visie, het volgen van trends en het uiteen zetten van ambities. De 
werkgroep OM3.0 zal doorstarten onder een nieuwe naam, om dit nader te onderzoeken en de 
marktontwikkelingen bij te houden. 
 

4. PROGRAMMA 2018 
Als we met bovenstaande bril kijken naar de huidige praktijk van bouw- en infraprojecten: wat gaat 

er dan goed en waar willen we het anders? Sinds 2015 hebben we ontwikkeling van het vak / 

vakmanschap als centraal thema gekozen om tot meer samenhang in de programmering te komen.  

Dit thema was en is nog steeds actueel en heeft aanknopingspunten geboden om activiteiten van 

Platform Omgevingsmanagement met elkaar te verbinden. Eind 2017 bestaat het netwerk uit circa 

300 leden, zowel individueel als via de organisatielidmaatschappen. 

Centraal in de activiteiten van het platform staan de netwerk- en kennisbijeenkomsten. Voor 2018 

organiseren we naast de LOMD circa 12 kennisbijeenkomsten, zoals POM op locatie en POM specials. 

Voorbeelden hiervan zijn bezoek aan Zeesluis IJmuiden, Automotive Helmond en de POM 

Summerschool Via15. 

De Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD) in juni is een jaarlijks terugkerend congres met 

workshops voor zowel junioren als senioren, en kent nog steeds een stijgende lijn qua deelnemers. 

De sturing op mix van inhoudelijk aanbod en netwerkmogelijkheden dragen bij aan dit succes. 

Daarnaast zijn in 2018 de volgende activiteiten: 

 POM op locatie 

 POM themasessies 

 POM intervisie 

 POM call for papers 

 POM regiotafel Noord-Holland 

Ook start in april de 3e groep van intervisie en vindt een doorstart plaats van de Aannemerstafel 

onder de nieuwe naam: POM in uitvoering. Verder is een initiatief opgestart die innovatie in het 

omgevingsmanagement in kaart wil brengen en stimuleren.  

Twee maal per jaar de Raad van Wijze Lieden, om te sparren over visie, strategie, trends en aanpak. 

Uit ledenevaluaties en gesprekken met RvWL zijn aanvullende suggesties om invulling aan te geven: 

› Aandacht voor de basis van Platform Omgevingsmanagement: goede verdeling en inhoudelijke 

programmering van 12 kennisbijeenkomsten. 

› Consolideren en uitbreiden van positie LOMD als landelijke netwerkdag voor 

omgevingsprofessionals. 

› In co-creatie met tafels ontwikkelen van een actuele beschrijving en toekomstbeeld van het vak van 

omgevingsmanagement. 

› Versterken van de inhoudelijke samenwerking met partners, wetenschap en opdrachtgevers. 
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5. SOK EN LOMD PARTNERS  
Wij blijven vol inzetten op de verdere ontwikkeling van en vernieuwing binnen het vakmanschap van 

onze doelgroep. Dit doen wij in nauwe samenspraak met onze partners, deelnemers, 

wetenschappers en anderen van binnen en buiten het netwerk die een relevante bijdrage kunnen 

leveren. Een actueel overzicht van de partners is te vinden op de website. 

6. Financiën  
De hoogte van de begroting is sterk afhankelijk van het aantal deelnemers/leden. In 2018 streven wij 

naar een aantal van 500 leden.  

De cijfers van 2017 bedroegen: 

Begrote uitgaven € 113.275                            Werkelijke uitgaven: € 103.261 

Begrote inkomsten € 126.600,--                        Werkelijke inkomsten: € 121.831 

Begroot positief saldo € 13.325-                      Gerealiseerd saldo: € 18.570 

De reservering wordt opgehoogd met dit saldo en bedraagt € 31.357. De jaarrekening POM 2017 is 

op 15 juni vastgesteld. 

 

De cijfers voor 2018 zijn: zie bijgevoegde begroting jaar 2018  

Begrote uitgaven:  € 134.000,-- 

Begrote inkomsten: € 139.000,-- 

Begroot positief saldo:  € 5.000,-- 

 

Grootste verschil tussen 2017 en 2018 wordt aan de uitgavenkant veroorzaakt door inzet van een 

backoffice (voor website, communicatie en administratieve ondersteuning).  

Stijging aan inkomstenkant wordt veroorzaakt door afsluiten van meer 

Samenwerkingsovereenkomsten(SOK’s). 

 


