
  

Integraal gebiedsgericht werken heeft zich bewezen als werkwijze en 
praktische toepassing van assetmanagement in de geest van de omgevingswet.  

 

Seminar: integraal gebiedsgericht werken  

           in de geest van de omgevingswet 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uitnodiging 

InnoFra nodigt u van harte uit om tijdens dit seminar actief mee te praten 
en uw casuïstiek in te brengen over de nieuwe werkwijze Integraal 
gebiedsgericht werken in de geest van de Omgevingswet.  
 

Vraagstukken binnen gemeenten worden steeds complexer en vragen steeds 
vaker om integrale oplossingen en dat deze met de komst van de omgevingswet in 
2021 nog veel vragen oproepen van wat betekend dit voor de organisatie en de 
medewerkers. Als wij met gemeenten hierover praten dan is er duidelijk 
behoefte aan andere manier van het kennis delen, zowel intern tussen afdelingen 
als met collega-gemeenten onderling.  
 

Casus vanuit de Werkorganisatie Duivenvoorde: 

Bij de Werkorganisatie Duivenvoorde, die tevens voor deze keer het gastheerschap op zich neemt, zijn wij bezig met het 
project integraal gebiedsgericht werken, waarvan de resultaten als zeer positief ervaren worden, zowel door 
medewerkers als het management van de werkorganisatie en de colleges van B&W van de gemeenten Voorschoten en 
Wassenaar.  

Vanuit meerdere collega gemeenten hebben we verzoeken gekregen om onze en de ervaringen van de werkorganisatie 
Duivenvoorde te delen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens dit seminar geven we graag inzicht in dit 
traject en hoe deze unieke methodiek van werken uw organisatie op weg kan helpen naar integraal gebiedsgericht werken 
in de geest van de Omgevingswet en wat hierbij komt kijken. Met dit seminar willen wij gemeenten met elkaar verbinden 
om zo kennis te delen en van elkaar te leren, liefst middels meerdere seminars waarin andere deelnemende gemeente hun 
casus inbrengen.  

Agenda 

12.30 uur Ontvangst met lunch 

13.00 uur Opening en rondje langs de velden  

Frans Gersen,  sen. programmamanager en organisatieadviseur InnoFra 

13.15 uur  Integraal gebiedsgericht programmeren; wat is het en waar komt het vandaan? 

De theorie van achter integraal gebiedsgericht werken. Hoe zijn we ertoe gekomen om dit op te pakken met de 

werkorganisatie en wat willen we hiermee bereiken?  
Bouke de Jong, programmamanager en partner van InnoFra 

Gastheer:  

Werkorganisatie Duivenvoorde 

 

Datum:  sept/okt     Tijd: 12.30 uur 

Locatie: restaurant Floris V 

Adres: Voorstraat 12, Voorschoten 

 



                  

Integraal gebiedsgericht werken heeft zich bewezen als werkwijze en 
praktische toepassing van assetmanagement in de geest van de omgevingswet. 

  

13.45 uur Integraal gebiedsgericht werken bij de Werkorganisatie Duivenvoorde. 

Wat hebben we gedaan en bereikt bij de werkorganisatie Duivenvoorde? Hier komen de hoofdrolspelers van dit 

ontwikkeltraject zelf aan het woord en vertellen op een ludieke wijze hun ervaringen. 

Rick Goddijn, Teamleider beheer Werkorganisatie Duivenvoorde  

Ralph Pitlo, Senior beheerder Werkorganisatie Duivenvoorde  

Wouter Minkhorst, Beleidsadviseur economische zaken  Werkorganisatie Duivenvoorde  

 

14.30 uur Koffie en thee pauze 

 

14.45 uur Uw aanleidingen en uitdagingen met elkaar delen 

Tijdens de intakegesprekken die we met u hebben gevoerd hebben we het gehad over uw aanleiding om deel te 

nemen en om daarin concrete stappen te zetten naar meer integraal gebiedsgericht werken. We willen de manier 

waarop we dit zouden kunnen doen en daarbij behorende doelstelling met elkaar gaan delen en in gesprek over 

komen.  

In groepjes gaan we hier met elkaar over in gesprek in samenwerking met de ervaringsdeskundige van de 

werkorganisatie, InnoFra en haar partners. Met als doel om kennis, vraagstukken en doelstellingen te delen en 

vragen, risico’s en kansen te benoemen. 

 

15.30 uur Uitkomsten delen en gezamenlijke conclusies  

De groepjes delen hun conclusies en we gaan hierover met elkaar in gesprek. De belangrijkste vragen, risico’s en 

kansen benoemen we met elkaar en maken we vervolgafspraken over. Dit is voor ons ook de start van het 

platform ‘Integraal Gebiedsgericht Werken in de geest van de Omgevingswet’ wat wij samen met u willen 

opzetten. 

16.15 uur Afronding  

Afsluiting en volgende bijeenkomsten; wie wordt de volgende gastheer? 

16.30 uur Borrel 
 
 

Praktische zaken 

Kosten 

Om onze kosten te dekken en u te kunnen voorzien van een goed programma vragen we per deelnemende 

gemeente een investering van € 475,--. We gaan hierbij uit van 2 deelnemers per gemeente om het gezelschap 

niet te groot te maken. Dit biedt u wel de mogelijkheid om met verschillende deelnemers te komen zoals een 

afdelingshoofden of de procesmanager Omgevingswet. 
 

Gastheer en locatie 

De werkorganisatie Duivenvoorde is voor dit eerste seminar onze gastheer, het adres staat rechtsboven 

vermeld. Graag nodigen wij u nu alvast uit om voor het volgende seminar de gastheer te zijn. Want hoe mooi zou 

het zijn om met elkaar een platvorm te vormen waarbinnen transparant en veilig kennis en ervaringen gedeeld 

kan worden. Daar worden we allemaal beter van. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

Frans Gersen                     Bouke de Jong               Rick Goddijn            

Directeur Innofra BV           partner van InnoFra BV                  Teamleider Beheer 
                                                                 
      

            
 
 
 
 
 

 


