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1. Aanleiding
Sinds haar oprichting in 2009 staat het delen van kennis over (de digitale aspecten van) het
ruimtelijke omgevingsrecht bij Provero centraal. Met de inwerkingtreding van de digitale aspecten
van de Wro, werd rond 2010 ook de invoeringsbegeleiding vanuit het Rijk en de koepels afgerond.
Weliswaar kon toen elk bevoegd gezag per 1 januari 2010 werken volgens de nieuwe digitale
spelregels, toch leefden er nog veel uitvoeringsvragen bij Ministeries, provincies en gemeenten, en
ook bij marktpartijen. In deze behoefte rond het delen van kennis - maar zeker ook kennissen – over
de ‘digitale ruimtelijke ordening’ heeft Provero, vanaf haar start in 2009, willen voorzien.
Mede door de komst van de Omgevingswet heeft Provero haar focus verbreed naar de digitale
aspecten van de gehele fysieke leefomgeving. Hierbij wordt verder gekeken dan het oorspronkelijke
domein van de ruimtelijke ordening, maar wordt wél het onderscheidende karakter behouden van
de combinatie van domeindeskundigheid en ICT. Provero houdt zich dan ook graag bezig met
‘aanpalende vakgebieden’ als Milieu, Water, Bouw, Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving.
Maar ook Ondergrond, Natuur, Verkeer, Cultuurhistorie, Welstand en Ruimte zijn interessant en
relevant. Verder heeft Provero raakvlakken met het domeinen als: Geo-ICT, informatiemanagement,
procesmanagement, zaakgericht werken.
De Corona-crisis heeft de manier waar op we met zijn allen ‘samenkomen’ en kennis delen drastisch
verandert. In 2020 en 2021 zorgde dit ervoor dat we alleen remote bijeen konden komen, voor
themabijeenkomsten en het congres. Gelukkig kunnen we in 2022 weer een congres op locatie
organiseren. Maar remote bijeenkomsten zullen in de toekomst blijven behoren tot ‘het nieuwe
normaal’.
Tot slot is het ook voor Provero de afgelopen jaren een uitdaging gebleken haar ledenbestand te
consolideren, laat staan uit te breiden. Het aanbod aan kennis en aan kennisnetwerken is groot, niet
in de laatste plaats op internet. Daarnaast is er is een algemene maatschappelijke tendens om zich
minder snel te verbinden aan een (branche-)vereniging, zeker als daar ook voor betaald moet
worden, en zeker ook bij young professionals in ons vakgebied.
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2. Doelstelling
Bovenstaande overwegingen maken het relevant om na ruim 13 jaar onze koers als vereniging van
professionals weer eens te herijken. Hierbij komen vragen op als:
 Richten we ons op de juiste vraagstukken, moet Provero zich bijvoorbeeld juist verbreden naar
alle digitale aspecten van de Omgevingswet / fysieke leefomgeving?
 Hoe blijven we, en worden we een aantrekkelijke kennis-organisatie, juist ook voor jonge
professionals?
 Moeten we en hoe zouden we de samenwerking met zusterverenigingen kunnen intensiveren
(BWT, VVM, VIAG, de koepels, het Ministerie?)
 Hoe kunnen we de manieren waarin we onze kennis delen blijvend vernieuwen? Denk daarbij
aan de themabijeenkomsten, het congres, de publicaties, de website, de…?
 Welke andere aspecten moeten aan bod komen bij het herijken van de koers van Provero?

3. Werkwijze en planning
Kortom, samen nadenken dus over de koers van Provero de komende jaren. En met elkaar er voor
zorgen dat Provero de komende jaren minstens zo relevant blijft als de afgelopen 13 jaar, sinds haar
oprichting in 2009.
De “denktank” is 2 keer bijeen geweest en bestond uit vertegenwoordigers vanuit de leden, de Provero
Werkgroep en het Provero Bestuur.
Samenstelling denktank
NAAM
Arie Duindam
Bernd Derksen
Casper Cuppen
Erik Jan Rem
Lindy Heesters
Monique van Scherpenzeel
Peter Mulder
Ruben Veldman
Silvie Pluim

FUNCTIE
Lead Productmanager Digitaal Stelsel Omgevingswet
Beleidsmedewerker RO
Secretaris Provero / Principal Environmental Planner
Adviseur standaarden Omgevinsgwet
Adviseur standaarden Omgevinsgwet
Beleidsmedewerker/projectleider
Teamleider VTH Bouwen
Creatief Directeur
Werkgroeplid Provero / Juridisch adviseur

ORGANISATIE
Kadaster
Gemeente Emmen
Provero / Lightsource-BP
Geonovum
Geonovum
Geonovum
gemeente Harderwijk
FWD Concept
Provero / gemeente Almere

Hennie Genee

Voorzitter (a.i.) Provero / Manager Development

Provero/ NedGraphics-CadacGroup

De penvoering is gedaan door Hennie Genee van Provero.
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4. Oogst brainstorm 14 december 2021
Op 14 december 2021 heeft de eerste bijeenkomst van deze Denktank plaatsgevonden. Aan de hand van
de app ‘Mural’ hebben wij zeer plezierig ‘gebrainstormed’ over een aantal vragen rond de toekomst van
Provero.
De eerste 2 vragen gebruikten we om met elkaar even te wennen aan techniek van de ‘Mural’. Maar dat
was snel gebeurt, dus daarna snel door naar de inhoudelijke vragen 3, 4 en 5.

Vraag 3. Op welke vraagstukken zou Provero zich moeten richten?
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Vraag 4. Hoe kunnen we het kennisdelen blijven vernieuwen?
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Vraag 5. Hoe blijven we aantrekkelijk voor de young en senior professional?

Over Jong X gesproken:
Jong Kadaster
Jong Leefomgeving
Jong GIN
Jong Geo-Business Nederland
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5. Advies n.a.v. sessie 22 maart 2022
In de 2-de sessie van de denktank op 22 maart jl hebben wij gesproken over een concreet advies aan het
Bestuur van Provero. We hebben dat weer gedaan langs de lijn van de vragen 3, 4 en 5 (en 6) uit de
brainstorm van 14 december 2021.
Vraag 3. Op welke vraagstukken zou Provero zich moeten richten?
A. Blijf je richten op de digitale aspecten van plannendeel van de Omgevingswet. Een herbevestiging
van de huidige doelstellingen van Provero dus.
B. Voeg aan de scope van Provero ook Toepasbare regels toe. De Omgevingswet stelt ons immers
voor de nieuwe uitdaging om in samenhang juridische en toepasbare regels op te stellen.
C. Blijf de afstemming opzoeken naar alle aanpalende domeinen (en bijbehorende
brancheorganisaties) als: VHT, Milieu, juridische aspecten, informatie- en datamanagement,
‘anders werken’.
D. Focus niet alleen op het digitale instrumentarium, maar juist ook op de relatie met de inhoud en
met grote opgaven als woningbouw, energie-transitie, klimaatadaptatie, circulaire economie,
milieuproblematiek.
Vraag 4. Hoe kunnen we het kennisdelen blijven vernieuwen?
E. Kies blijvend voor een mix van kennisdelen op locatie en remote kennisdelen. Na Corona zijn
webinars immers ‘here-to-stay’.
F. Organiseer compacte “Kijk-in-de-keuken sessies” bij leden van Provero. Leer daarmee van elkaar
op locatie.
G. Zet sociale media veel sterker in. Weliswaar is Provero geen “lobby-club met een mening”, maar
het actiever onderwerpen agenderen (of daarop reageren) is gewenst via sociale media.
H. Stimuleer dat elk lid van Provero zich ook ambassadeur voelt van Provero.

Vraag 5. Hoe blijven we aantrekkelijk voor de young en senior professional?
I.

Betrek young professionals (en studenten) bij alle activiteiten: Bestuur, Werkgroep, congres,
bijeenkomsten, publicaties, sociale media etc.
J. Nodig young professionals (en studenten) uit om zelf een werkgroep ‘Jong Provero’ te starten.
Laat ze vooral zichzelf organiseren.
K. Benader opleidings-instanties en (organisatie-)leden van Provero met een aantrekkelijke aanbod
(inhoudelijk, netwerk, financieel) voor young professionals (en studenten).
Vraag 6. Welke andere adviezen hebben wij voor een groeiend en bloeiend Provero
L. Voor overige suggesties: zie de screenshots uit het vorige hoofdstuk.
M. Heb vooral veel plezier met elkaar!
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