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Dit document beschrijft de bijeenkomsten en activiteiten die het MT en de projectorganisatie
organiseren in de richting van het personeel rond de opstart van de Omgevingsdienst
Groningen. Het gaat daarbij om activiteiten op het gebied van huisvesting en I&A, activiteiten
gerelateerd aan het cultuurprogramma 'Ken je Omgeving' en voorlichtingsbijeenkomsten
zoals medewerkersbijeenkomsten. Alle omschreven activiteiten vinden plaats in de periode
van oktober tot en met het einde van december 2013. Een officiële opening van het gebouw
is niet in deze periode voorzien en is daarom niet opgenomen in dit document.

'Op pad en voor in de bus' is het basisprogramma van 'Ken je Omgeving'.
Dit kent drie dagdelen verspreid over de periode van eind september tot eind december. Het
programma kan desgewenst ook uitlopen tot begin 2014.
Na de Opmaat van Ken je Omgeving vindt het basisprogramma plaats. Hierbij komt aan de
orde: 'Het Nieuwe Werken en ik', 'De uitwerkingen van de Opmaat' en 'Waardenmanagement'.
De bijeenkomsten vinden plaats in teamverband (het team samen met de betreffende
leidinggevende) en onder begeleiding van Indi-go en partners. De planning van de
bijeenkomsten wordt in eerste instantie geregeld vanuit de projectorganisatie aan de hand
van door Indi-go en de projectorganisatie vastgestelde dagdelen. De eerste uitnodigingen
hiervoor zijn verstuurd.
'We zijn er bijna'
Op 2 oktober vindt de laatste medewerkersbijeenkomst plaats voordat iedereen elkaar
tegelijk terugziet in Veendam. Naast de laatste stand van zaken in de
organisatieontwikkeling, wordt het instroomprogramma gepresenteerd. Daarnaast is er in
teamverband een ontmoeting. Op het programma staat bovendien een fotoshoot voor het
smoelenboek op intranet.
'Het bestuur in de Omgeving'
Het bestuur heeft aangegeven direct betrokken te willen zijn bij de start van de
Omgevingsdienst Groningen. Naast een DB-vergadering en AB-vergadering op de nieuwe
locatie, zal (een aantal leden van) het DB een rol krijgen op de startdatum 1 november en/of
volgende bijeenkomsten.
'We beginnen'
Vrijdag 1 november is de dag dat alle medewerkers in dienst zijn van de Omgevingsdienst
Groningen. Op die datum hopen wij iedereen om 9.00 uur verwelkomen in het nieuwe pand
aan de Lloydsweg 17 in Veendam. Het wordt een dag vol energie: een warm welkom, het
uitreiken van de standaarduitrusting, veel toelichting, samen lunchen en kennismaken met
de nieuwe werkomgeving.
'De Instroomdagen'
Vanaf 4 tot en met 21 november stroomt het personeel van de Omgevingsdienst geclusterd
binnen. Als eerste worden staf en management op de locatie ingewerkt in de werkomgeving.
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Vervolgens stromen de medewerkers van de latende organisaties in, volgens het
'Clusterschema'. Alle medewerkers doorlopen een tweedaags programma met uitleg over de
informatisering en automatisering op de nieuwe werkplek. Op de eerste dag komen aan de
orde de zogenaamde verlengde kabel, het gebruik van het wachtwoorden, laptops thuis en
op locatie, het licht Zaaksysteem (LiZa), de rol van administratieve ondersteuners. De tweede
dag kent een flexibel programma waarbij in de werkzaamheden worden opgepakt zoals ze
bij de latende organisaties zijn achtergelaten en vooral heel veel testen en oefenen. Er is
beide dagen volop assistentie bij het oplossen van de aanloopproblemen in de vorm van
floorwalkers.
'We zijn binnen'
Op maandag 2 december zijn we zeker allemaal goed en wel binnen. Daarom gaan we die
dag van 12.00 tot 13.30 samen lunchen in ons eigen pand.
‘Omgevingsdag’
Bij voldoende belangstelling van alle medewerkers zelf, organiseren we samen een dag voor
familie en/of vrienden op woensdag 18 december van +/- 15.00 tot 19.00 uur. Presentaties
'uit de praktijk' door eigen collega’s voor volwassenen, lucht-, bodem-, geluidsproefjes enz.
voor jeugd vanaf +/- 10 jaar en vermaak voor jonge kinderen (clown, schminken, tekenen,
enz.). Natuurlijk verzorgen we dit met ene drankje en hapje.
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Clusterschema instroom medewerkers

Datum

Groep

aantal personen

Ma 4-11

Staf en Management

25

Di 5-11

Hoogezand-Sappemeer

16

t/m

Slochteren

0

Wo 6-11

Menterwolde

4

Do 7-11

Zuidhorn

1

t/m

Grootegast

0

Vrij 8-11

Marum

0

Leek

5

Stadskanaal

11

Vlagtwedde

7

Ma 11-11

Provincie deel 1

(totaal = 47)

t/m

-vergunningverleners

17

Di 12-11
Wo 13-11

Provincie deel 2

t/m

-adviseurs

13

Do14-11

-toezichthouders

16

Ma 18-11

Bedum

0

t/m

de Marne

6

Di 19-11

Winsum

0

Gemeente Groningen/

4

Ten Boer
Haren

0

Wo 20-11

Delfzijl

3

t/m

Eemsmond

Do 21-11

Appingedam
Loppersum
Oldambt

3

Veendam/Pekela

6

Bellingwedde

3
∑=141
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