Het betrekkelijk jonge vakgebied van omgevingsmanagement is zich volop aan het ontwikkelen,
tijdens de sectorbijeenkomst van 10 oktober zijn bestuursleden van het Platform
Omgevingsmanagement (POM) hierover in gesprek gegaan.
De vragen hierbij waren hoe zag in jouw ogen omgevingsmanagement anno 2009 eruit en hoe ziet
omgevingsmanagement er in het jaar 2025 uit?
De toekomst van omgevingsmanagement noemen we dan voor het gemak Omgevingsmanagement
3.0 (OM 3.0), het is zeker niet zo dat OM 1.0 en OM 2.0 niet meer bestaan of dat OM 3.0 nog niet
bestaat. De praktijk laat zien dat alle drie voorkomen, wat aangeeft dat het vakgebied in beweging is.
Waar bij OM 1.0 de communicatie zich vooral kenmerkt door eenrichtingsverkeer, veelal zenden, zie
je dat bij OM 2.0 het Strategisch OmgevingsManagement (SOM) wordt toegepast op de met name
grotere integrale projecten. Bij OM 3.0 heeft de omgevingsmanager een steeds prominentere rol,
wordt de communicatie gezamenlijk tussen OG en ON opgepakt en is de omgevingsmanager meer en
meer het gezicht van de organisatie. Het speelveld van de omgevingsmanager zie je dan ook
veranderen van alleen het project naar gebiedsgericht.
Tijdens twee “geeltjes-plak-sessies” ontstonden er levendige gesprekken over hoe de deelnemers de
rol van de omgevingsmanager in het verleden (2009) en in de nabije toekomst (2025) zien.
Onderwerpen van gesprek waren:




Houding en gedrag van de omgevingsmanager;
Proces en organisatie;
OM ontwikkelingen.

Een greep uit de inbreng van de deelnemers:

Conclusie die daaruit naar voren komt is dat OM 3.0 een toevoeging is op alle kennis en kunde die wij
met elkaar binnen het vakgebied van omgevingsmanagement in Nederland hebben opgebouwd.
Door met elkaar in gesprek te blijven en kennis met elkaar te delen over omgevingsmanagement
zorgen we voor een verdere ontwikkeling van ons mooie vakgebied.

Namens het Platform Omgevingsmanagement hartelijk bedankt voor jullie bijdrage en hopelijk
kunnen wij jullie snel weer eens ontmoeten op één van onze activiteiten. Kijk voor de agenda op
www.platformomgevingsmanagement.nl

