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Functieprofiel Omgevingsmanager: leeswijzer & begeleidende vragen 
 
Leeswijzer 
 
Het functieprofiel ‘Omgevingsmanager’ kan naar behoeven aangepast worden: passages en hele 
onderdelen kunnen verwijderd worden. Uiteraard kunnen ook eigen teksten nog toegevoegd 
worden.  
 
Het profiel bevat de volgende onderdelen: 
• De uit te voeren werkzaamheden t.a.v.: 

- Management van het omgevingsteam 
- Stakeholdermanagement 
- Relatie met andere (project)teamleden of organisatieonderdelen 
- Conditionering 
- Verkeersmanagement 
- Communicatie 

• De functie-eisen en wensen:  
- Opleiding 
- Ervaring 
- Kennis 
- Visie 
- Competenties 
- Interesses 

 
Bij elk onderdeel staat een hele reeks aan opties in bulletvorm vermeld. Je kunt hier telkens naar 
wens één of meerdere opties kiezen.  
 
Daarnaast bevat het profiel schuingedrukte teksten tussen haakjes: dit zijn onderdelen van het 
profiel waar eigen tekst ingevuld dient te worden (m.n. project- of organisatie-specifieke informatie). 
 
Begeleidende vragen 
 
Beantwoord per onderdeel de vragen uit het overzicht hieronder, om zo te bepalen welke 
werkzaamheden de omgevingsmanager op dit gebied uitvoert. 
 
Onderdeel Begeleidende vragen 
A1. Management omgevingsteam 
 

- Is er een omgevingsteam? 
- Zo ja: hoe is het georganiseerd? Welke functionarissen maken 

hier deel van uit? Welke rol vervult de omgevingsmanager in dit 
team? Hoe zijn de taken binnen het team verdeeld? 

A2. Stakeholdermanagement - Welke taken vervult de omgevingsmanager om stakeholders op 
de juiste wijze te betrekken bij het project?  

- Wat is er binnen het specifieke project of organisatieonderdeel 
nodig op dit vlak? 

A3. Relatie met andere 
(project)teamleden of 
organisatieonderdelen 

- Met welke andere medewerkers en organisatieonderdelen 
dient de omgevingsmanager samen te werken?  

- Op welke wijze? 
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A4. Conditionering1 
 

- Welke verantwoordelijkheden draagt de omgevingsmanager op 
dit gebied? 

- Welke werkzaamheden voert de omgevingsmanager uit op dit 
gebied?  

- En met wie doet hij / zij dat? 
A5. Verkeersmanagement - Welke verantwoordelijkheden draagt de omgevingsmanager op 

dit gebied? 
- Welke werkzaamheden voert de omgevingsmanager uit op dit 

gebied?  
- En met wie doet hij / zij dat? 

A6. Communicatie - Dient de omgevingsmanager samen te werken met een 
communicatieadviseur, of werkt hij / zij zelfstandig aan de 
communicatie? 

- Als de omgevingsmanager samenwerkt met een 
communicatieadviseur, hoe zijn dan  de verantwoordelijkheden 
en werkzaamheden taken op het gebied van communicatie 
verdeeld tussen de omgevingsmanager en de 
communicatieadviseur?  

- Met wie / welke organisatieonderdelen dienen de 
communicatie-activiteiten verder nog afgestemd te worden? 

B1. Opleiding - Welk werk- en denkniveau heeft de omgevingsmanager nodig? 
- In welke mate is een specifieke opleiding noodzakelijk of 

wenselijk? 
B2. Ervaring  - Welke, en hoeveel, ervaring heeft de omgevingsmanager 

nodig? 
- In welke mate is specifiek ervaring nodig binnen: een bepaald 

soort projecten, specifieke projectfasen, bepaalde producten, 
bepaalde regio’s of gemeente(n), specifieke 
stakeholdergroepen, bepaalde samenwerkingsverbanden, bij 
een specifieke werkgever?  

- In hoeverre dient de kandidaat dit aantoonbaar te maken, en 
hoe? 

B3. Visie - In hoeverre heeft de omgevingsmanager een visie nodig op 
(onderdelen van) zijn / haar rol? 

- Als van toepassing: op welke onderdelen en waar moet deze 
visie op aansluiten? 

B4. Kennis - Welke kennis heeft de omgevingsmanager nodig? 
- Hoe specifiek dient deze kennis te zijn (bijv. voor een bepaald 

soort projecten, etc.)? 
- In hoeverre dient hij / zij dit aantoonbaar te maken? 

B5. Competenties - Welke competenties heeft de omgevingsmanager nodig, t.a.v. 
de wijze waarop hij / zij eigen werk uitvoert en t.a.v. de relaties 
met anderen (collega’s, stakeholders, etc.)? 

B.6 Interesses 
 

- Welke interesses dient de omgevingsmanager te hebben om 
zijn / haar rol goed te kunnen invullen? 

 

                                                        
1 (Bron definitie conditionering: Neerlands Diep (2010) 'Conditionering van planvorming tot evaluatie', 
https://neerlandsdiep.nl/wp-content/uploads/2014/05/conditionering_def2.pdf) 


