Workshop
Hoe een stappenplan te maken
& wat is de meerwaarde daarvan?
(45min)

Wil je graag meedenken, meedoen of op de hoogte blijven van de
ontwikkeling binnen TROWA? Heb je vragen of wil je graag informatie
ontvangen? Laat het ons weten, dan kunnen we samen kijken hoe je
specifieke wens kunnen invullen!

TROWA website

Mailen kan naar:

trowa@hetwaterschapshuis.nl Meer informatie

kun je vinden via:

www.linkedin.com/company/trowa/

Voorbereiding

Doel van de
workshop

1. Informeren: wat is een stappenplan, wat kan ik er mee?
Zorgen wegnemen over ‘grootheid’ van aanpak.
2. Leren en ervaren: hoe gebruik ik dit stappenplan en maak

Zorg voor setjes van blauwe en

3. (10 min) Bespreek de
uitkomsten plenair:

paarse kaartjes.

1. Wat zijn de verschillen/overeenkomsten
in aanpak/uitkomst?

ik hem geschikt voor mijn waterschap? Welke stappen zijn

1. (5 min)

afhankelijk van elkaar, vullen elkaar aan of kunnen gecombi-

Geef een korte introductie van het doel/

neerd uitgevoerd worden?

werking van de twee verschillende soor-

2. Waarom zijn deze verschillen/
overeenkomsten er?
3. (evt.) Wat heb je geleerd van de andere
groep?

3. Handvatten meegeven in kaartvorm.

ten spelkaarten. Blauw zijn de inhoudelij-

4. Bevatten de handvatten de juiste inhoudelijke kenmerken?

ke stappen, paars de processtappen waar-

4. Mis je nog inhoudelijke stappen?

binnen de inhoudelijke stappen een plek

5. Helpen deze kaarten om je inzicht te

moeten krijgen. Maak groepjes van 5-6 per-

Processtappen van
methode inzichtelijk krijgen
obv inhoudelijk stappen

verbeelding spreken, de benodigde dis-

sonen. In de praktijk is dit ook de groeps-

cussies oproept en of inhoudelijke aanpas-

grootte met verschillende disciplines die

sing benodigd zijn. Zie de kaarten daarin

dit proces vormgeven.

als discussiestuk en handvat om overzicht

geven?
6. Zijn er nog vragen? Laten opschrijven op
post-its en verzamelen op flip-over.

4. (5 min)

De wens van TROWA is om iedereen op

te behouden bij een pragmatische invul-

2. (25 min)

Delen van ervaringen vanuit TROWA door

gang te helpen met het vormgeven van

ling van doelgerichte digitale regelgeving.

Laat (indien nodig in meerdere groepen

het proces op 2 manieren te doorlopen.

een doelgerichte digitale waterschapsverordening. Hierbij kan het enerzijds lastig
zijn om het inhoudelijke overzicht te hebben wat hiervoor nodig is en anderzijds

van 5/6 personen) de paarse proceskaartjes

Aanleiding, waarom doelgerichte digitale regelgeving
nastreven?

op volgorde leggen. Is iedereen het eens

5.

over de volgorde? Zijn er meerdere opties

Leg vast/ schrijf mee!

mogelijk? Waarom kies je voor deze volgorde? Hoe zouden ze het aanpakken als je

lastig om de processtappen te overzien om
op pragmatische wijze tot een definitief

De Omgevingswet is één wet die alle

een activiteit uitwerkt. Er zijn 6 onderdelen

Afronding

product te komen. TROWA heeft daarom

wetten

leef-

die in dit proces minimaal nodig zijn. (Ana-

Gebruik de voorbeelden vanuit TROWA, vul

kaarten opgesteld om deze beide proces-

omgeving

bundelt.

lyseren: regels, werkingsgebieden, activi-

deze ook aan met voorbeelden/ervaringen

teiten, doelen, -> specificatie is combinatie

vanuit jouw waterschap.

op

het

gebied

van

vereenvoudigt

en

de

sen te ondersteunen. De blauwe kaarten
bevatten alle inhoudelijke componenten

• Als overheden willen we alle door ons

met sturingsfilosofie, beslistabellen en dan

die nodig zijn, inclusief context wat hier-

opgelegde

juridische/toepasbare regels.)

mee bedoeld wordt. Voor de paarse kaar-

begrijpen

ten geldt hetzelfde, maar dan met een

gen. Om daarin te slagen, is een analy-

procesmatige insteek. De opdracht is om

se van de huidige regels noodzakelijk

met het groepje te kijken naar de inhoud

om te ontdekken wat de reden of het

1. G
 a aan de slag met je eigen Algemene regels en Keur door deze te duiden (wat staat er

van de kaarten en deze vervolgens in een

doel is van de opgelegde beperkingen.

feitelijk in de regel), te ontleden (wat zijn de beoogde effecten van de regel) en deze te

beperkingen
en

anderen

zelf
kunnen

kunnen
uitleg-

bepaalde volgordelijkheid neer te leggen.

Tenslotte, hoe verder bij jouw waterschap?

analyseren (wat is de reden of het doel van de regel).

De discussie hierbij is cruciaal, aangezien

• Door een proces te doorlopen zorg je er

er vaak niet een goed antwoord is. Voor

als waterschap voor dat je de juiste stap-

a. op basis van één activiteit of

TROWA is het wenselijke informatie of

pen zet om te komen tot de digitale water-

b. door te starten met het bepalen van je doelen.

dergelijke componenten inderdaad tot de

schapsverordening en toepasbare regels.

2. D
 oorloop het proces

3. Deel je ervaringen en voorbeelden met andere waterschappen.

