Het OFL brengt samenwerking verder
Als onafhankelijk platform brengt het OFL de verbinding en samenwerking
verder tussen de rijksoverheid en burgers, bedrijven en andere maatschappelijke
organisaties. We ontwerpen nieuwe manieren van samenwerking en bestuur en
passen deze toe op nationale opgaven in de fysieke leefomgeving,
de omgeving waar we wonen, werken, reizen en recreëren.

Om ons land ook voor toekomstige
generaties leefbaar te houden, moeten
we soms scherpe keuzes maken over de
inrichting van Nederland. Dat is best uitdagend
want mensen, groepen en organisaties kijken vanuit
verschillende standpunten, overtuigingen en belangen
naar bijvoorbeeld landbouw, infrastructuur en de
luchtvaart. Bovendien zijn deze vraagstukken met
elkaar verbonden en kunnen we ze alleen in samenhang
oplossen.
Met participatieve vormen van samenwerking en
bestuur waarbij we de verbinding met elkaar zoeken,
komen we gezamenlijk tot afgewogen keuzes. Juist met
onderkenning van - en respect voor - alle verschillen.
Als we te midden van alle verscheidenheid de eenheid
vinden en onderhouden, gebruiken we ieders kennis
en kracht en creëren we gezamenlijk een proces met
begrip, draagvlak en energie. Het Overlegorgaan Fysieke
Leefomgeving (OFL) is gespecialiseerd in precies deze
uitdaging.

Hoe doen we dat?

Maatwerk voor elke
samenwerkingsopgave
Iedere nieuwe opgave is vanzelfsprekend uniek en vraagt
om maatwerk. Toch zijn er ruwweg drie verschillende
samenwerkingsprocessen waar het OFL een bijdrage kan
leveren aan het ontwerp en de begeleiding ervan.
Maatschappelijke consultatie: de rijksoverheid vraagt
maatschappelijke partijen om hun opvattingen en
ideeën in te brengen, bijvoorbeeld voor een visie, beleid,
programma of wet- of regelgeving. Het OFL faciliteert
daarvoor vormen van directe interactie tussen de
rijksoverheid en maatschappelijke partijen.
Voorbeelden

We brengen rijksambtenaren en diverse mensen,
groepen en organisaties uit de samenleving bij elkaar in
een vertrouwelijke setting en nemen de tijd om contact
te maken en écht naar elkaar te luisteren. Deelnemers
doen nieuwe ervaringen op en, vanuit hun specifieke rol
en standpunt, leren door een andere bril kijken naar het
geheel. Zo wordt het makkelijker om het perspectief
van de ander te begrijpen, en kunnen we komen
tot een aanpak die uitstijgt boven de belangen
van organisaties en individuen.

Consultaties voor het Deltaprogramma
Geborgde zetels

De Nationale Omgevingsvisie

Visie Landbouw, Natuur en Voedsel

Samenwerken: de besluitvorming over proces en
uitkomst liggen bij de rijksoverheid en maatschappelijke
partijen samen. Er is sprake van gelijkwaardigheid
en men moet er samen uitkomen. Bijvoorbeeld voor
een deal, een akkoord, een collectieve visie of een
convenant.
Voorbeelden
Noordzeeoverleg

Programma Aardgasvrije Wijken

Innovatielab Voor de oogst van morgen
Reflectie en procesadvies: na afloop van een
samenwerkingsproces, bundelen we onze inzichten
en reflecties in adviesrapporten en bieden deze aan bij
bewindspersonen. Verder faciliteert het OFL het werk
van deskundigen in tijdelijke commissies, waarbij we
advies geven over betere samenwerking en governance
bij nationale opgaven.

Onafhankelijke voorzitters en
deskundige secretarissen
De samenwerkingsprocessen worden altijd met lef
en openheid ontworpen en begeleid door een van
onze onafhankelijke voorzitters en samen met een
aantal professionele en deskundige secretarissen.
De voorzitters hebben geen belang bij een bepaalde
uitkomst en waarborgen een onpartijdig proces. Zij
brengen daarnaast veel bestuurlijke ervaring en kennis
van maatschappelijke verhoudingen mee.
De secretarissen van OFL zijn op de hoogte van de
inhoud van het rijksbeleid rond de inrichting van
de fysieke leefomgeving én weten wat leeft in de
samenleving. Daarbij zorgen ze voor een goede
procestiming en vernieuwende werkvormen om verder
te komen dan het uitwisselen van standpunten, zoals
Theory U, design thinking en reflexieve monitoring.

Voorbeelden
Commissie Geurhinder Veehouderijen
Commissie Participatie en Governance Luchtvaart

Wanneer het OFL inschakelen?
Voor de begeleiding en het ontwerp van een juist en door
alle belanghebbenden gedragen samenwerkingsproces,
schakelt u het OFL in wanneer:
er behoefte is aan een onafhankelijke
procesbegeleider;
er veel maatschappelijke organisaties
betrokken (moeten) zijn;
belangen en perspectieven tegengesteld
zijn en de eensgezindheid nog grotendeels
ontbreekt;
het vraagstuk verreikend en complex is;
er sprake is van betrokkenheid van meerdere
sectoren, departementen en niveaus
(nationaal, regionaal en lokaal);
de kwestie vraagt om nieuwe en innovatieve
vaardigheden in het samenwerkingsproces.

Contact
Ben je rijksambtenaar of een maatschappelijke
organisatie en wil je meer weten over het OFL?
Wil je eens vrijblijvend met ons van gedachten wisselen
over de aanpak van een complex nationaal vraagstuk
waar jij mee bezig bent?

Ga naar
www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl
Mail ons op
info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

