Het Omgevingskwartier maakt werk van participatie
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.
Mensen die in een gebied wonen of werken, maken samen de leefomgeving. Ze staan dicht bij de
praktijk en zijn belanghebbend. Door ze te betrekken bij plannen en projecten, hun talenten te
benutten en samen de koers te bepalen, ontstaan draagvlak en energie om de leefomgeving te
verbeteren. Een gezonde en plezierige leefomgeving draagt bij aan maatschappelijke vooruitgang en
aan het algehele welzijn van mensen.
Met kennis van zaken, een luisterend oor en het doel in het vizier, brengen wij alle
belanghebbenden in beweging om samen de omgeving gezonder, veiliger, mooier en goed bruikbaar
te maken. Een open en eerlijke inventarisatie van alle belangen, een goed doordacht en gedragen
ontwerp en de realisatie daarvan conform gezamenlijke afspraken, bepalen het uiteindelijke succes
van participatieprojecten. Het Omgevingskwartier gaat voor waardecreatie met blije mensen als
resultaat.

Wat bieden we?

Wij verkennen
belangen en drijfveren, benoemen
duidelijke kaders en
spelregels en sturen
samen met onze
opdrachtgevers op
zichtbaar resultaat.

Wij zorgen voor
beweging en betrokkenheid met een mix
van actiegerichte
communicatie en
verhalen die
verbinden en
enthousiasmeren.

Wij trainen en
coachen iedereen die
interactief en effectief
richting wil geven aan
participatieprojecten.

Wij ondersteunen
organisaties bij het
voorbereiden, begeleiden en verslaan van
bijeenkomsten.

Wat leveren we op?
een overzicht van kansrijke ideeën | een helder projectvoorstel | creatieve maatwerksessies, in
aanloop naar een breed gedragen schets- en definitief ontwerp | een feestelijke oplevering |
communicatiemiddelen die zorgen voor energie en verbinding | training en coaching
Samen verkennen We brengen mensen met ideeën bij
elkaar en verkennen het gemeenschappelijke belang
daarvan. Vervolgens achterhalen we of er voldoende
energie is om de ideeën nader uit te werken.
Samen starten We stimuleren de dialoog, halen
inspirerende verhalen op en onderzoeken hoe we
belangen bij elkaar kunnen brengen. De verzamelde
ambities en belangen, kansen en risico’s, waarden en
talenten vatten we samen in een projectvoorstel met
mogelijke vervolgstappen.
Samen creëren Met alle belanghebbenden maken we
een definitief plan of ontwerp met alles erop en eraan:
begroting, rolverdeling, spelregels en randvoorwaarden
en de gewenste vorm van samenwerken.
Samen realiseren Wij ondersteunen bij de uitvoering van het plan of ontwerp, stimuleren duurzame
samenwerking, communiceren (inter-)actief met de omgeving en sluiten af met de feestelijke
oplevering van een breed gedragen resultaat.

Duidelijke projectaanpak
Hoe verbeter je de leefomgeving met participatie? We werken volgens een duidelijke projectaanpak,
die in elke fase specifieke participatiemomenten – en activiteiten kent.

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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