Werk maken van participatie met duurzaam omgevingsmanagement
Wilt u, in lijn met de nieuwe Omgevingswet, de omgevingspartijen nauw betrekken bij een
verandering in hun leefomgeving? En heeft u daarbij behoefte aan mensen die dat proces kunnen
begeleiden en kunnen helpen met het omgevingsmanagement? Het Omgevingskwartier verkent
belangen, drijfveren en issues, benoemt duidelijke kaders en spelregels en stuurt, samen met u,
op zichtbaar en duurzaam resultaat.
Duuzaam resultaat
Bij veranderingen in de leefomgeving spelen veel verschillende
belangen. Ervaring leert dat interactie en samenwerking met
belanghebbenden voorwaarden zijn om duurzame resultaten
met draagvlak te boeken. Het Omgevingskwartier kan (een deel
van) het omgevingsmanagement voor u verzorgen.
Duidelijke afspraken
In het plan van aanpak met tussentijdse go/no go-momenten
leggen we vooraf kaders en spelregels voor participatie vast. Met
heldere afspraken houden we regie op het hele proces, met
tussentijdse evaluaties minimaliseren we onbegrip en ergernis.
Verbinden
We verkennen de belangen van alle omgevingspartijen, met als doel eigen en gezamenlijke doelen
te onderkennen en te realiseren. We creëren plezier in de deelname aan het participatieproces,
verstevigen de relaties tussen betrokkenen en stimuleren samenwerking, zodat één en één drie
wordt. Voor een soepel verloop van het proces is het prettig dat wij kunnen fungeren als het
neutrale oliemannetje, dat zorgt dat de verschillende radertjes in het geheel soepel draaien.
Integraal resultaat
Om de wind in de zeilen te houden, streven we naar snel zichtbare resultaten. Resultaten waar
mensen blij van worden, die waarde toevoegen en die voldoen aan de kaders en randvoorwaarden.
Met integrale kwaliteit op het sociale, ruimtelijke, economische, milieu- én gezondheidsvlak.

Waarin geloven wij?

VERHALEN verbinden en motiveren de inzet van ieders talenten.
TALENTEN versterken kwaliteit en plezier en versnellen resultaten.
RESULTATEN houden energie vast en nodigen uit tot verhalen.
WAARDERING is de rode draad door het hele project. Het houdt
participanten betrokken en maakt duidelijk dat ieders inbreng
ertoe doet.

Kennis maken?
Als kwartiermakers pur sang vormen wij, vier zelfstandige ondernemers, samen het
Omgevingskwartier en werken in wisselende formaties aan uiteenlopende opdrachten die te maken
hebben met de in- en uitvoering van de Omgevingswet en maatschappelijke participatieprojecten op
grote en kleine schaal, met bijzondere aandacht voor een gezonde leefomgeving.
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