
KLAAR VOOR DE OMGEVINGSWET
Aftellen naar 2022 met de online leeromgeving van BEECKK

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dat betekent dat er voor gemeenten veel veran-
dert. Zo introduceert de Omgevingswet een nieuw instrumentarium om te sturen op de kwaliteit van 
de leefomgeving. Het is duidelijk dat er in 2021 nog heel wat moet gebeuren voor een soepele uitvoe-
ring in 2022. 

Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers in de organisatie weten wat dit voor hun werk betekent, 
biedt BEECKK een training op maat aan die kennisdeling bevordert. Samen tellen we af naar 2022, 
door iedere maand een ander onderdeel van de Omgevingswet te behandelen. We maken per thema 
gebruik van een combinatie van trainingsmiddelen die je in zijn geheel of op onderdelen kan afnemen. 

We trappen iedere module af met een plenaire (online) bijeenkomst waarin we zoveel mogelijk ken-
nis en informatie over dit onderdeel delen. Voor specialisten, medewerkers en hun managers die 
meer over  dit specifieke onderdeel willen leren zijn er verdiepende onderdelen beschikbaar in de 
online leeromgeving (bijvoorbeeld in de vorm van quizzen en flashcards). Hiermee kun je op je eigen 
moment en tempo meer te weten komen over het thema. We eindigen iedere module weer met een 
plenaire bijeenkomst, waarin we terugkijken en de resterende vragen bespreken.

De online leeromgeving staat het hele jaar open voor het stellen van vragen, het uitwisselen van ken-
nis en voor discussie tussen deelnemers onderling. 



Inleiding Omgevingswet Omgevingsvergunning DSO, software en 
toepasbare regels

Omgevingsplan en bruids-
schat

Werkprocessen en 
samenwerkingsafspraken

Participatie en 
Omgevingstafel

Omgevingsvisie Omgevingsprogramma en 
monitoring

Financiën, leges en 
kostenverhaal

De wet, instrumenten & bevoegdheden Thema’s

DE TRAINING BESTAAT UIT NEGEN MODULES



WAT WANNEER VOOR WIE DOEL

ONLINE 
LEEROMGEVING
Een eigen veilige 
leeromgeving.

WEBINAR
Een startbijeenkomst voor alle deelnemers.

Een vooraf 
ingepland 
moment.

Medewerkers fysieke leefomgeving, 
management en verschillende afde-
lingen van een gemeente die te ma-
ken krijgen met de Omgevingswet.

Gericht op leren en toelichten 
van algemene basiskennis over 
de module.

QUIZ 
Om eigen kennis te testen. Kan ook in spel-
vorm met wedstrijd element (bijvoorbeeld 
snelste/ beste binnen de gemeente of tus-
sen gemeenten (onze klanten) onderling).

Op elk 
gewenst 
moment.

Voor alle deelnemers. Het leren en testen van eigen 
kennisniveau.

FLASHCARDS 
Om meer te leren over een onderwerp.

Op elk 
gewenst 
moment.

Voor deelnemers die zich verder wil-
len verdiepen in een onderwerp. 

Het leren en testen van eigen 
kennisniveau en meer te leren 
over een onderwerp.

CONTACT
Mogelijkheid tot chatten en tussentijds 
contact met andere deelnemers en specia-
listen van BEECKK.

Op elk 
gewenst 
moment.

Voor alle deelnemers. Gericht op het stellen van verdui-
delijkende vragen en het leggen 
van verbanden tussen de thema’s 
en instrumenten onderling.

PLENAIRE AFSLUITING
Een gezamenlijke afsluiting.

Een vooraf 
ingepland 
moment.

Voor alle deelnemers. Een afsluit moment om terug te 
blikken en resterende vragen te 
beantwoorden.

IEDERE MODULE HEEFT VERSCHILLENDE ONDERDELEN
De onderdelen kunnen vrij en los van elkaar ingezet worden
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