
Kennis werkt!  
 
Dat vinden de Gelderse Omgevingsdiensten ook*. Daarom organiseerden zij in november voor de 2e keer een Gelderse Omgevingsdag. Een dag die  
in het teken stond van het opleidingsprogramma van de 700 medewerkers van de 7 Omgevingsdiensten. Loo van Eck droeg haar steentje bij aan de 
Omgevingsdag door 2 workshops te geven over Klantgericht Schrijven. Heidi Vermeulen, organisatieadviseur van de Omgevingsdienst Achterhoek, 
vertelt meer over de inspirerende dag.   
 
“De 2e Gelderse Omgevingsdag stond in het teken van opleiden en kennis.” 
“Zo ontstond het idee voor de themadag Kennis Werkt,” vertelt Heidi. “Het programma van de themadag bestond uit verschillende workshops. Deze 
workshops waren zowel gericht op de vakinhoud als op de randvoorwaarden om het werk goed te kunnen uitvoeren.” 
 
“Loo van Eck verzorgde 2 workshops Klantgericht schrijven op de Omgevingsdag.” 
“Klantgericht schrijven is een voorbeeld van zo’n randvoorwaarde om het werk goed uit te kunnen voeren. Niet vakinhoudelijk, maar wel belangrijk. We  
willen de werknemers iets meegeven over lezersgericht schrijven. En ervoor zorgen dat er meer eenheid in de schrijfstijl komt. Binnen de Omgevingsdiensten 
werken medewerkers van verschillende gemeenten en van de pro  vincie. Elke gemeente heeft haar eigen manier van communiceren met de klant. Je begrijpt 
dat daardoor een diversiteit aan schrijfstijlen bestaat.”  
 
“Door klantgericht te schrijven, kun je het werk voor jezelf een stuk makkelijker maken.” 
“Het kan je echt helpen in de communicatie met de klant omdat je denkt vanuit de klant,” zegt Heidi. De werknemers die de workshop Klantgericht schrijven 
hebben gevolgd, waren verrast. De cursisten gaven aan dat ze meestal toch vanuit hun eigen perspectief schrijven. En dat ze door de workshop inzagen dat 
het belangrijk is om tijdens het schrijven te denken als de klant. Nu de rest van de organisatie nog!   
 
“Nu de themadag Kennis Werkt achter de rug is, moeten de Omgevingsdiensten verder met hun opleidingsprogramma.”  
“Het opleidingsprogramma is sterk gericht op de basis en de vakinhoud. Maar daarnaast blijft een onderwerp als klantgericht schrijven om aandacht vragen. 
Dus daar zijn we zeker nog niet mee klaar. We gaan eerst alles eens op een rijtje zetten en onze prioriteiten bepalen voor 2016,” vertelt Heidi tenslotte.  
 
 
 
 
 
* Benieuwd waar de Omgevingsdiensten zich mee bezig houden? De Gelderse Omgevingsdiensten bewaken en bevorderen een veilige en gezonde omgeving waarin  
mensen goed kunnen wonen, werken en leven.  Zij voeren voormalige gemeentelijke en provinciale taken uit op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving. 


