
Een dag uit het leven van een… STRATEGISCH OMGEVINGSMANAGER 

Om een uur of 8 start je je laptop op en begin je onder het genot van een kopje koffie aan je mail. 

Zometeen heb je een intern projectoverleg over een van de projecten waar jij als omgevingsmanager 

bij betrokken bent. Je bereidt je voor op dit overleg. Met andere teams zoals techniek, ecologie en 

vergunningen bespreken jullie alles wat er op dat moment speelt binnen het project en of er 

actiepunten zijn die opgepakt moeten worden. Jij hebt vanuit de gemeente te horen gekregen dat ze 

de visualisatieschetsen missen voor de projectatlas dus na het overleg neem je contact op met een 

externe partij om deze schetsen te laten maken voor de gemeente.   

Vervolgens word je gebeld door een bedrijf dat binnen een van jouw projectregio’s aan het bouwen 

is op een industrieterrein waar jouw opdrachtgever een nieuwe hoogspanningsverbinding gaat 

aanleggen. Kan hun bouwtransport wel onder verbinding door? Je gaat bij de opdrachtgever 

uitzoeken wat de maximale hoogte is van het transport dat onder de lijn door kan rijden. Dit blijkt 5 

meter te zijn maar het bedrijf werkt met transportwagen van 6 meter hoogte. Aan jouw de taak om 

hier gezamenlijk een oplossing voor te vinden. 

Gister had je een overleg met de veiligheidsregio die hebben aangegeven niet voldoende 

vluchtroutes op het projectontwerp te zien. Jij neemt contact op met de techniekafdeling om het 

ontwerp aan te laten passen zodat er voldoende vluchtroutes aanwezig zijn. Daarna kun je het 

ontwerp opnieuw aan de veiligheidsregio voorleggen voor akkoord.  

Tijdens de lunch ga je lekker even een wandeling 

maken met de hond. Je wordt gebeld door een 

particulier die wat vragen heeft naar aanleiding van 

de informatieavond waar je vorige week bij 

aanwezig was over het landschappelijk 

inpassingsplan. Je maakt een afspraak om 

binnenkort samen koffie te drinken om het project 

verder toe te lichten en zijn vragen te 

beantwoorden.  

Voor een nieuw project wat nog in de planfase zit 

ben je de rest van de middag bezig met het in kaart 

brengen van alle relevante stakeholders in het 

projectgebied. Dit zijn bijvoorbeeld gemeentes, 

waterschappen, veiligheidsregio en particulieren. Je 

gaat inventariseren welke belangen er spelen bij 

deze stakeholders, wat er verder in de omgeving 

speelt wat van invloed kan zijn op het project en hoe 

de opdrachtgever hierop kan voorsorteren en 

rekening mee kan houden zodat je dit kan 

terugkoppelen naar het projectteam.  

Je hebt nog even contact met de 

communicatieadviseur over een informatiebrochure die opgesteld moet worden en vervolgens sluit 

je tevreden de dag af!  

 

 

Onze strategisch omgevingsmanager 

Yvon met haar hond Fynn  


