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VOORWOORD EN TERUGBLIK 2018 

 
‘A goal without a plan is just a dream’ 
 
Platform Omgevingsmanagement (POM) is het platform voor professionals die 
omgevingsmanagement als een essentiële factor zien voor het succesvol laten 
verlopen van een ruimtelijke opgave. Ontwikkeling van zowel het vak als de 
omgevingsmanager zelf staat centraal. Dit doen we door interactie, dialoog en 
kennisuitwisseling. 
 
2018 wordt gekenmerkt als een jaar waarin de Landelijke Omgevingsmanagementdag 

(LOMD) zowel inhoudelijk als qua bezoekersaantal (460 deelnemers) wederom een 
groot succes was. Ook werden meer dan 12 verschillende activiteiten georganiseerd en 
is gestart met een verkenning Jong POM. 

  
Het bestuur nam na 2 jaar afscheid van de vrijwillige inzet door Hellas Schelleman 

(bestuurslid Communicatie en Marketing) en verwelkomde Ada Haasnoot. In de Raad 
van Wijze Lieden (RvWL) werd afscheid genomen van Meindert Smallenbroek (Min EZ) 
en Theo van de Gazelle (RWS) en verwelkomden we Nelly Kalfs (RWS). 

 
Als bestuur POM hebben we in 2018 een verdere professionalisering van ons bestuur 
doorgemaakt en vond een sterke groei plaats van het aantal samenwerkings-
overeenkomsten (SOK’s, van 5 naar 13). De Raad van Wijze Lieden (RVWL) kwam 2 
maal samen met het bestuur POM om te adviseren en te inspireren. 
 
Dit jaarplan 2019 richt zich op consolidatie van de successen uit 2018: als POM 
groeien we snel en we willen graag bestendigen dat we een kwalitatief aanbod en 
kennisdeling blijven bieden. Daarom staan ook in 2019 het ontwikkelen en/of 
versterken van ons vakmanschap, het uitbreiden en versterken van het netwerk, het 
(verder) professionaliseren van POM en het ontsluiten van kennis t.b.v. de individuele 
omgevingsmanagers en hun organisaties centraal. 
 
In 2019 willen we onze lange termijnvisie POM (voor 3 jaar) nader uitwerken, zodat 
we daaruit onze jaarplannen kunnen afleiden.  
 
In dit jaarplan 2019 gaan wij in op de programmering, onze kennisactiviteiten, onze 
ambities en doelstellingen en ontwikkelingen van zowel het vakgebied 
omgevingsmanagement als onze organisatie. 
 
Namens POM, 
Daniel Eggermont 
Voorzitter 
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1 INLEIDING 

 

Voor u ligt het jaarplan 2019 van het Platform Omgevingsmanagement, waarin de 

programmering, kennisactiviteiten, en ontwikkelingen van zowel het vakgebied 

omgevingsmanagement als de organisatie centraal staan. Eind 2019 zal een rapportage 

worden opgesteld over de gehouden activiteiten. 

 

Ons jaarplan zal in de toekomst uitwerking worden van een meerjarenvisie die eind 2019 wordt 

gepresenteerd. De bedoeling van deze visie is om voor de komende 5 jaar inzicht te geven in 

de richting, de ambities plus doelstellingen en ontwikkelingen van zowel het vakgebied 

omgevingsmanagement als de organisatie. 

 

Organisatie Stichting Platform Omgevingsmanagement 

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. Het bestuur van POM bestaat uit 6 leden en 1 adviseur.  

 

De operationele uitvoering van deze kennisactiviteiten ligt bij de deelnemers zelf en wordt 

bijgestaan door een (kleine) backoffice. 

 

De Raad van Wijze Lieden bestaat uit 5 personen afkomstig uit de publieke en private sector en 

ook de wetenschap. Deze Raad is sinds oprichting in 2016 van grote toegevoegde waarde voor 

het bestuur van Platform Omgevingsmanagement. 

 

Raad van Wijze Lieden 

De Raad van Wijze Lieden (RvWL) heeft een adviserende en meedenkende rol en inspireert 

het Bestuur steeds opnieuw om beter te presteren en focus te houden op de ontwikkelingen in 

het vakgebied. Zo leidde hun expertise en inzet in 2018 o.a. tot de publicatie van het White 

Paper Omgevingsmanagement 3.01 .  

 

De Raad van Wijze Lieden heeft de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor de 

“gebiedsopgave”, de Omgevingswet, de veranderende wereld (VUCA) en het uitrollen “voor en 

door leden”. 

 

In 2019 wordt tweemaal met de Raad van Wijze Lieden van gedachten gewisseld over de visie 

en strategie van het Platform en de trends, aanpak en nieuwe initiatieven, als input voor de 

meerjarenvisie POM 2020-2023. 

 

 
1 https://www.platformomgevingsmanagement.nl/wp-content/uploads/2019/01/OM-3.0_v5-1.pdf) 

https://www.platformomgevingsmanagement.nl/wp-content/uploads/2019/01/OM-3.0_v5-1.pdf
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2 MISSIE EN 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. Het Platform verbindt op niet-commerciële wijze (toekomstige) professionals en 

organisaties.  

 

De primaire doelgroep van Platform Omgevingsmanagement bestaat uit omgevingsmanagers 

en omgevingsdeskundigen2 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 

• zorgen voor een omgeving die geïnformeerd is 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 functie-vrijmaken 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. 

 
2 Specialisten die input leveren aan het proces van omgevingsmanagement, zoals kabels& leiding 
coördinatoren, juristen omgevingswet, communicatieadviseurs, vergunning adviseurs etc. 
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3 AMBITIES POM TAV 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.  

 

Wij zien dat er behoefte is 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. 

 

Ambitie interactie met leden 2019 

Voor 2019 staan de volgende initiatieven op het programma:  

• Aandacht voor de basis van het 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. 

 

Het Platform Omgevingsmanagement zal zich ook in 2019 hard maken voor een dialoog met 

haar deelnemers over de inhoud van het vak, de specificaties die daarbij horen en het duiden 

van het competentieniveau van de omgevingsmanager in de praktijk.  
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4 OPLEIDINGEN, NADERE DUIDING OM EN WHITE PAPER OM 3.0  

Het Platform Omgevingsmanagement stelt zich neutraal op ten aanzien van de diverse 

opleidingen ten aanzien van omgevingsmanagement (zowel strategisch als operationeel). Het 

Platform is geen opleidingsinstituut, maar wil wel een kennisplatform zijn vóór en dóór leden.  

 

Geen opleidingsinstituut, wel kennisplatform 

Naast het continueren van het succesvolle concept van de intervisiebijeenkomsten wordt in 

2019 ingezet op het professionaliseren van het afgeschermde deel van de website. Het Bestuur 

zal een eerste aanzet geven om de leden te inspireren kennis en documenten te delen op dit 

gedeelte van de website. Daarnaast staat het Platform Omgevingsmanagement open voor 

feedback van haar deelnemers, eveneens op het afgeschermde deel van de website. Door 

kennis en feedback in het afgeschermde deel van de website te operationaliseren, wordt 

vormgegeven aan de kern van het platform: het verbinden van omgevingsmanagers en 

omgevingsdeskundigen in een eigen netwerk. Het halen en brengen van informatie zal de kern 

voor het verbeteren van het afgeschermde gedeelte van de website zijn en het Bestuur zal 

hierin het voortouw nemen. Dit afgeschermde gedeelte werd in 2018 operationeel en zal in 

2019 actief worden gevuld (door en voor leden) en benut. 

 

Visie op nadere duiding OM  

POM is zich bewust van een behoefte tot nadere duiding van het vak(gebied) met bijvoorbeeld 

kwalificering en/of certificering. Via een hiervoor op te richten werkgroep zal dit onderwerp in 

2019 nader worden onderzocht.  

POM is 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 kwalificering of certificering is afgelopen jaar gezet door een dit 

nader 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.  

Het initiëren van wetenschappelijk onderzoek omtrent het vak vraagt om een lange adem en is 

niet eerder voorzien dan 2020.  

 
White paper OM 3.0 

In 2018 is afgestapt van het opstellen van een zogenaamd Handboek Omgevingsmanagement. 

Hiertoe was een Werkgroep OM3.0 geïnitieerd. Hun expertise en inzet resulteerde in 2018 tot 

publicatie van het White Paper Omgevingsmanagement 3.0 (zie ook 

https://www.platformomgevingsmanagement.nl/wp-content/uploads/2019/01/OM-3.0_v5-1.pdf) 

 Komend jaar zal verder worden stilgestaan bij het zelf vormen van visie, het volgen van trends 

en het uiteenzetten van ambities. De werkgroep OM3.0 zal doorstarten onder een nieuwe 

naam, om dit nader te onderzoeken en de marktontwikkelingen bij te houden. 

https://www.platformomgevingsmanagement.nl/wp-content/uploads/2019/01/OM-3.0_v5-1.pdf
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5 PROGRAMMA 2019 EN SAMENWERKING 

Sinds 2015 heeft het Platform Omgevingsmanagement de 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.  

 

Begin 2019 bestaat het netwerk uit meer dan 450 leden. 

 

 

Afbeelding 1: Ledenbestand Platform Omgevingsmanagement, herkomst werkgever (stand 26 mrt 2019) 
 

Programma POM 2019 

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

2019 organiseert het Platform naast de LOMD ongeveer 12 kennisbijeenkomsten, zoals POM 

op locatie en POM-themabijeenkomsten. Voorbeelden van POM op locatie voor 2019 zijn een 

bezoek aan de Rijnlandroute, Zeesluis Terneuzen en A27. Daarnaast zijn er POM 

themabijeenkomsten zoals POM internationaal en POM digitaal.  

 

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

congres met workshops voor zowel junior- als senior-omgevingsmanagers, en kent nog steeds 

een stijgende lijn qua deelnemers. Afgelopen jaar waren dit er 460, voor 2019 gaan we uit van 

>500 deelnemers. De sturing op een mix van inhoudelijk aanbod en netwerkmogelijkheden 

dragen bij aan dit succes. 
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In 2019 is Jong POM van start gegaan met een verkenning door 2 jonge professionals uit het 

Platform. Zij onderzoeken de haalbaarheid en wat de behoefte en wensen zijn tot 35 jaar. Zij 

willen in mei een bijeenkomst organiseren door en voor alle stagiairs met hun (POM) 

begeleiders. Ook stellen zij gastcollege (duo job) voor en een adviesrol vanuit jong POM 

richting bestuur of RvWL. 

 

In januari 2019 start de 3e groep van intervisie.  

De Aannemerstafel is doorgestart onder de nieuwe naam: OM in uitvoering.  

 

Verder vindt in 2019 een pilot plaats met in totaal vier netwerkborrels. De netwerkborrel vindt 

plaats in de regio’s noord, oost, noordwest en zuidwest en zal zich kenmerken door een 

informele sfeer. De borrels worden georganiseerd op een voor de betreffende regio en 

omgevingsmanagers prominente plaats, zodat van de locatie een aantrekkende werking 

uitgaat. Het netwerk van de Raad van Wijze Lieden, het bestuur en de leden van het Platform 

Omgevingsmanagement zal aangewend worden om interessante locaties te kiezen. 

 

Daarnaast zijn in 2019 de volgende activiteiten:  

• POM op locatie  

• POM themasessies  

• POM intervisie 

• POM call for papers (tbv LOMD) 

• OM 3.0 (trends en ontwikkelingen) 

 

Partners POM en samenwerkingsovereenkomsten 

POM is voor en door leden. We bekrachtigen onze samenwerking graag met andere partners 

uit bedrijfsleven en overheid via samenwerkingsovereenkomsten. Deze worden aangegaan 

voor de looptijd van één kalenderjaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 

 

In 2018 is het aantal afgesloten samenwerkingsovereenkomsten (SOK) toegenomen van 5 naar 

13, deze trend zet zich dit jaar door. Tot en met maart 2019 zijn 22 SOK-en afgesloten en 

worden er gesprekken gevoerd met nog eens 10 partijen. Hierbij valt op dat er steeds meer 

aannemers en kleinere adviesbureaus zijn die een SOK afsluiten. De POM zilveren SOK is het 

meest populair, waarna de POM gouden SOK en de POM bronzen SOK volgen.  
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6 FINANCIËN 

De hoogte van de begroting is sterk afhankelijk van het aantal deelnemers/leden. In 2019 
streven wij naar een aantal van 500 leden (individueel en via SOK’s).  
 
De cijfers van 2018 bedroegen  
Begrote uitgaven  € 134.000,-  Werkelijke uitgaven: € 133.247,-- 
Begrote inkomsten  € 139.000,-  Werkelijke inkomsten:  € 148.071,-- 
Begroot positief saldo  € 5.000,-   Gerealiseerd saldo:  € 14.824,-- 
 
De reservering wordt opgehoogd met dit saldo (€ 31.357+€ 14.824,-- ). Het totaal 
gereserveerde bedrag voor toekomstige uitgaven van de Stichting bedraagt daarmee per 31-
12-2018 € 46.180,--  
 
De jaarrekening POM 2018 en de begroting 2019 zijn op 27 maart vastgesteld. 
 
De cijfers voor 2019 worden (bron: begroting jaar 2019): 
Begrote uitgaven:  € 170.000,-- 
Begrote inkomsten:  € 200.000,-- 
Begroot positief saldo:  €   30.000,-- 
 


