
 

 

Pro-actief Opdrachtnemerschap 

Hoe kom je als omgevingsdienst in je kracht om de 

energiebesparingsopdracht te verkrijgen? 

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert het 
kenniscentrum Infomil een bijeenkomst over Pro-actief Opdrachtnemerschap. De 
inspiratiesessie is bedoeld voor iedereen die vanuit een omgevingsdienst nauw betrokken is 
(of wordt) bij de opdrachtenportefeuille energiebesparing. Tijdens deze sessie staan we stil 
bij de vraag wat omgevingsdiensten kunnen doen om de energiebesparingsopdracht te 
verwerven. 
 
Het werkveld van omgevingsdiensten is flink in beweging door de nationale- en 
internationale aandacht voor energie en klimaat. OD’s kunnen met hun kennis en ervaring 
een belangrijke rol spelen in de energiebesparingsopdracht. Toch heeft nog niet iedereen 
deze opdracht in zijn portefeuille. Het zou effectiever zijn als alle omgevingsdiensten de 
uitvoering van de energiebesparingsopdracht op zich nemen. 
 
Wat gaan we doen? 
We gaan actief aan de slag. We inspireren elkaar door kennis en ervaring te delen met 
vakcollega’s uit het land. We analyseren verschillende praktijkvoorbeelden vanuit zowel 
opdrachtnemende als opdrachtgevende kant. Ook kijk je naar je eigen rol: wat kun jij doen 
om de opdrachtgever te verleiden tot het verstrekken van de energiebesparingsopdracht? 
 
Kortom: we willen tijdens deze interactieve bijeenkomst samen met jou bepalen hoe jij als 
opdrachtnemer het voortouw kan nemen om de werving van de energiebesparingsopdracht 
beter te laten verlopen: pro-actief opdrachtnemerschap.  

 



Programma: 

 Opening en kennismaking 

 Welke ontwikkelingen spelen er binnen de energiebesparingsopdracht voor 
omgevingsdiensten? 

 Wat is Pro-actief Opdrachtnemerschap? Is Pr-oactief Opdrachtnemerschap belangrijk? 

 Leren van elkaars ervaringen 
 

Lunchpauze 
 

 Wat is voor gemeenten belangrijk om de energiebesparingsopdracht te verlenen aan 
OD’s?  

 Hoe kan ik zelf een pro-actieve opdrachtnemer zijn? 

 Oefenen met vakcollega’s 

 Reflectie en afronding 
 

 
Ken jij iemand voor wie deze bijeenkomst een echte aanrader is? Voel je vrij om de 
uitnodiging door te sturen of laat het ons even weten via energie@infomil.nl 
 
Samengevat: een dag ACTIEF aan de slag met je collega’s van alle omgevingsdiensten! 
Ervaringen uitwisselen: hoe doe jij het en wat kan ik daarvan leren? Kom naar de 
Inspiratiesessie op 31 mei 2022 van 10-16 uur in Greenvillage te Nieuwegein. 
Opgeven kan hier 
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