Canvas Omgevingsmanagement

Opgave
Wat is de opgave?
Wat willen we bereiken?
Waarom is dit nodig?
Wat gaat de omgeving hiervan merken?

Context
(op korte en lange term�n)

Wat zijn de ervaringen in deze omgeving? (geschiedenis)
Wat zijn de kenmerken van de omgeving?
Zijn er speciﬁeke kaders waarmee we rekening moeten houden?
Wat halen we uit bewoners- / contextonderzoek?

Strategie
Welke elementen hebben prioriteit in dit project?
Hoe gaan we hier uitvoering aan geven?
Hoe zorgen we dat stakeholders goed voor hun belang kunnen opkomen?
In hoeverre worden bepaalde stakeholders meegenomen in het proces?
Hoe communiceren we naar de verschillende stakeholders?
Op welke onderwerpen kunnen bewoners participeren?
Welk niveau van participatie op participatieladder?

Momenten
Wat z�n de belangr�kste momenten t�dens de opgave?
Welke externe m�lpalen z�n er om mee rekening te houden?
Wat moet er in deze periodes gebeuren?

Stakeholders
Welke part�en of mensen hebben
(in)direct belang b� de opgave?
Wat is de visie van verschillende
stakeholders op de opgave?
Wat is hun speciﬁeke belang?
Welke invloed hebben stakeholders?

Issues
Wat z�n onderwerpen waar stakeholders
(mogel�k) verschil in mening over hebben?
Waar gaat de discussie over b� deze
onderwerpen?
Wat vinden w� zelf van deze
onderwerpen?
B� welke part� ligt de verantwoordel�kheid om het issue op te lossen?

Doel omgevingsmanagement

Welke organisatie is er nodig om het proces in te vullen zoals we voor
ogen hebben?
Welke rollen en verantwoordel�kheden kunnen we deﬁniëren?
In hoeverre wordt onze werkw�ze gesteund door de rest van de organisatie?
Hoe zorgen we ervoor dat de verzamelde omgevingsinformatie duurzaam
benut wordt?

Op welke w�ze kan het omgevingsproces b�dragen aan het duurzaam
realiseren van de opgave?
Wat willen we bereiken met het omgevingsmanagement?
Welke rol en verantwoordel�kheid hebben w� ten aanzien van het
omgevingsmanagement?
Z�n er tussent�dse doelen te stellen?

Kansen
Uitgangspunten
Wat maakt ons een betrouwbare part�?
Hoe willen w� dat stakeholders over ons praten (als we klaar z�n)?
Wat moet er in deze periodes gebeuren?

Organisatie

Wat zien we als mogel�ke kansen binnen dit project?
Z�n er ‘meekoppelkansen’ te identiﬁceren?
Hoe kunnen we bewonersparticipatie en omgevingsmanagement extra goed uitvoeren?

