Structureel Effectenmodel Omgevingswet
Workshop
De implementatie van de Omgevingswet heeft een structureel effect op
uw gemeente als organisatie. Zoals groeiende, krimpende en
veranderende capaciteit, legesopbrengsten, vervallen taken en andere
taken. Daarbij biedt de stelselwijziging veel decentrale beleidsruimte en
daarmee veel keuzevrijheid op lokaal niveau – keuzes die ook effect gaan
hebben op de organisatie en de financiën.
Om u in uw keuzes te ondersteunen heeft de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) in samenwerking met een aantal gemeenten het
Structureel Effectenmodel Omgevingswet ontwikkeld. Hiermee maakt u
de financiële effecten van de stelselwijziging op lange termijn inzichtelijk
voor uw gemeente.
Met het Structureel Effectenmodel ontwikkelt u stap voor stap een
denkkader om de structurele effecten van de invoeringskeuzes van de
Omgevingswet te BEGRIJPEN, te BEREDENEREN en (waar mogelijk) te
BEREKENEN. Senze helpt u deze stappen te maken en leert uw organisatie
de effecten van keuzes te onderkennen, herleiden en te berekenen.

Resultaten voor uw organisatie en medewerkers
Naast bewustwording is het resultaat een gemeenschappelijke manier van denken en redeneren.
Daarnaast resulteren de workshops in een concreet dashboard met effecten op capaciteit, kosten,
dienstverlening, kwaliteit en de gevolgen voor initiatiefnemers. Uw organisatie krijgt na de workshops
beschikking over de methode en rekentool en is daarmee zelf in staat keuzes te beredeneren en te
berekenen. Als aanvulling hierop kunt u gebruik maken van uitgewerkte keuzes en effecten van andere
gemeenten op het forum van de VNG.

Workshops – de mogelijkheden
De begeleiding van de workshops heeft een vaste prijs
van €2.900,- (excl. BTW). Bij voldoende basiskennis
kunnen workshop 1 (begrijpen) en workshop 2
(beredeneren) worden samengevoegd en is de prijs
€2.500,- (excl. BTW). De VNG heeft fysieke en digitale
werkvormen ontwikkeld die beiden door Senze
worden ondersteund.

Interesse?
De VNG heeft Senze aangemerkt
als specifieke dienstverlener voor
begeleiding van de workshops bij
het Structureel Effectenmodel.
Neem voor meer informatie
contact op met Josien Roodnat.
info@senze.nl| 070 – 205 74 27

