
MAATWERK

SENZE & DE OMGEVINGSWET
MENUKAART

Nederland heeft te maken met ingrijpende wetswijzigingen. Deze wetswijzigingen vergen veel verandering 
binnen de gemeenten. Niet alleen op interne processen, maar ook op houding en gedrag. Senze bereidt u graag 
voor op de ‘nieuwe manier van werken’ en biedt daarin voor elk kennisniveau een passende oplossing: 

T: 070 – 205 74 27  |  E: info@senze-groep.nl

MENS & OMGEVINGSWET

ORIËNTATIE

SAFARI NAAR DE TOEKOMST

Een ontdekkingstocht langs innovatieve projecten 
om uw team uit te dagen voor de toekomst.

OMGEVINGSWETSCAN / IMPACTANALYSE

Om te bepalen waar uw organisatie nu staat.

TOEKOMSTVERKENNING VTH

Scenariobeschrijvingen. Wat komt er op u af?

IMPLEMENTATIE

VERKENNING FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Een financiële doorlichting naar de toekomst.

ONTWIKKELAGENDA / LANDSCHAP

Om te bepalen waar uw team zich verder in wil 
ontwikkelen.

OMGEVINGSTAFEL

Goed van start door een integraal vooroverleg.

TRAININGEN OMGEVINGSWET

Trainingen voor alle medewerkers die 
werkzaam zijn binnen het fysieke domein.  

ONTWIKKELPROGRAMMA TEAMS

Uitvoering geven aan het teamplan.

VERDIEPINGSTRAININGEN AMvB’s

Uitleg over de kerninstrumenten, kennis en 
bewustwording over de AMvB’s: Bbl, Bal en Bkl.

LEERLIJN OMGEVINGSWET

Aanbrengen van structuur en samenhang in de 
organisatiebrede ontwikkel- en trainingsbehoeften.

UITVOERING

PvA OMGEVINGSPLAN

Ondersteuning bij het maken van een praktisch 
uitvoerbaar omgevingsplan.

OPSTELLEN WERKPROCESSEN

Conform de Omgevingswet en de Wkb ontzorgt 
Senze in de nieuwe werkprocessen.

PROCESBEGELEIDING OMGEVINGSVISIE EN -PLAN

De praktische begeleiding van bestuurlijke 
wensen naar een uitvoerbare visie.

BOTSPROEVEN

Pakt de regelgeving van het wetsvoorstel uit 
zoals gedacht? Wij testen dit voor uw 
organisatie.

AMBTENAAR VAN DE TOEKOMST

Met Senze TalentLab begeleiden we jonge 
professionals on the job tot de ‘nieuwe ambtenaar’.

TEAM COACHING

Praktische hulp bij de uitvoering in relatie tot 
de teamplannen.

OPSTELLEN VERORDENINGEN

Uw legesverordening en/of verordening fysieke 
leefomgeving Omgevingswet-proof gemaakt.

SCREENING / AUDIT SVZ

Praktische check van waar u staat t.o.v. 1-1-2021.

PROGRAMMAMANAGERS EN PROJECTLEIDERS

Om werkgroepen implementatie Omgevingswet te 
begeleiden en aan te sturen.

WWW.SENZE-GROEP.NL

OMGEVINGSWET ACTIETEAM

Maatwerk ondersteuning op locatie. O.a. analyseren 
van verordeningen en fysieke leefomgeving-regels.


