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Cultuurkaart Omgevingswet

Over deze kaart
Deze kaart is een eerste aanzet tot een Cultuurkaart voor provincies en gemeenten. 
Met hulp van deze kernwaarden en werkhoudingen zijn ambtenaren van gemeenten 
en provincies in staat de verbeterdoelen van de Omgevingswet te bereiken. 

De verbeterdoelen zijn:
❶  Grotere inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het 

omgevingsrecht;
❷  Meer samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving voor de fysieke 

leefomgeving;
❸  Meer ruimte voor bestuurlijke afweging bij het bereiken van doelen voor de 

fysieke leefomgeving;
❹  Snellere en betere besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

 
Gemeenten en provincies kunnen deze kaart gebruiken als startpunt voor een 
Cultuurkaart die specifiek is toegespitst op de eigen organisatie. 

De kaart is het resultaat van twee denksessies op 15 juni en 7 september 2017 
met negentien ambtenaren van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat die 
verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet.  
Wij danken allen voor hun denkwerk. 
 
Meer informatie over deze Cultuurkaart of andere denkbegeleiding van 
De Argumentenfabriek bij de implementatie van de Omgevingswet? Neem dan  
contact op met Dries Bartelink (dries@argumentenfabriek.nl, 020 412 4001).

Wij spreken duidelijke spelregels af en houden ons eraan.

Wij zijn eerlijk en open, ook over wat we niet weten of lastig vinden.

Wij kunnen uitleggen waarom we doen wat we doen.

…

Wij zijn betrokken bij de samenleving en willen betekenisvol zijn in ons werk.

Wij zijn geïnteresseerd in de motieven van anderen.

wij behandelen mensen met respect en nemen hun inbreng serieus.

…

Wij durven los te laten en geven anderen ruimte.

Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze resultaten en hebben de moed beslissingen te nemen.

Wij zoeken grenzen op en proberen nieuwe dingen uit.

Wij zijn ondernemend en leggen de lat graag hoog.

…

Betrouwbaarheid

Betrokkenheid

Wij hebben verstand van zaken en bekijken vraagstukken van alle kanten.

Wij onderhouden onze kennis en delen deze actief met collega’s en partners.

Wij willen elke dag beter worden in ons werk.

We maken de dingen makkelijker, niet moeilijker.

…

Wij werken graag samen met anderen aan een gemeenschappelijk doel.

Wij gaan proactief en vroegtijdig in gesprek met mensen buiten onze organisatie.

Wij brengen mensen en partijen bijeen om tot het beste plan te komen.

…

Wij gaan voor een goed resultaat en staan open voor alternatieve wegen om hier te komen.

Wij weten wat onze taken en rollen zijn en kunnen deze aanpassen als de situatie hierom vraagt.

Wij zijn ontvankelijk voor initiatieven van anderen en juichen nieuwe ideeën toe.

Wij denken vooruit en spelen in op ontwikkelingen in de buitenwereld.

…

Vakkundigheid

Verbinding

Wendbaarheid Lef

Vanuit welke 
werkhoudingen 

willen wij werken om  
de verbeterdoelen van 

de Omgevingswet  
te realiseren?
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