
Figuur 6 Visie op omgevingsgericht werken

Voorbeeld visie op omgevingsgericht werken
Samen met onze klanten en partners werken we aan onze missie: ... Wij zijn er-
van overtuigd dat omgevingsgericht werken ons helpt maatschappelijk draag-
vlak voor onze activiteiten te creëren of te behouden, dat het bijdraagt aan 
toekomstbestendige relaties met relevante stakeholders, dat het helpt issues 
tijdig in beeld te krijgen zodat hier gezamenlijk goede oplossingen voor be-
dacht kunnen worden. Omgevingsgericht werken helpt ons om onze plannen 
te verbeteren en draagt bij aan het binnen budget en planning realiseren van 
projecten. Daardoor zijn wij sneller en beter in staat onze strategische doelen 
X/Y/Z te realiseren.

Onze organisatie:
 ▪ Is proactief: wij nemen belangen van relevante stakeholders voor aanvang 
van een project en gedurende de hele looptijd binnen de organisatie mee in 
afwegingen en besluitvorming en we informeren stakeholders proactief. 
 ▪ Zet in op gelijkwaardige stakeholderrelaties: wij spannen ons in om vanuit 
een breed perspectief stakeholders te betrekken, zorgen dat er verbinding 
wordt gemaakt en dat in  en externe stakeholders gelijkwaardig behandeld 
worden. We zoeken naar oplossingen die alle partijen dienen, ook als er spra-
ke is van ongelijkwaardige posities. 

 ▪ Werkt transparant: wij delen kennis zodat stakeholders goed voorbereid 
voor hun belangen kunnen opkomen en we maken ‘slapende honden’ actief 
wakker, zodat we vroegtijdig het gesprek kunnen aangaan en zicht krijgen op 
mogelijke bezwaren of wensen.
 ▪ Is betrouwbaar: we handelen met verantwoordelijkheidsgevoel, integer en 
zijn betrokken in het contact met onze stakeholders. We staan voor een zorg-
vuldige aanpak, ook als niet iedereen blij is met de uitkomst. We komen onze 
afspraken na en maken waar wat we beloven.
 ▪ Handelt met oog voor belangen in de omgeving. We betrekken belangheb-
benden passend en tijdig. De grootste belangen krijgen de meeste aandacht.
 ▪ Durft zich kwetsbaar op te stellen: we geven fouten toe, ook als dat vervelend 
voelt. We staan open voor feedback of kritiek en proberen hiervan te leren en 
onze plannen te verbeteren. 
 ▪ Is gastvrij: we leggen vroegtijdig contact met stakeholders, staan open voor 
vragen en beantwoorden deze tijdig, transparant en adequaat.
 ▪ Is als onderdeel van de maatschappij goed geïnformeerd over de maat-
schappelijke en politieke ontwikkelingen.
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