Strategische quickscan
Tijdens deze expeditie ontwikkelen we samen met u een strategisch inzetbaar LMAproduct. Hiermee kunt u risicovolle branches of afvalstromen snel in kaart brengen.
Waarom deze expeditie?
Wat speelt zich af onder de oppervlakte? Dat is een cruciale vraag die bij toezicht altijd speelt. Dit
gaat over risico’s. Immers, hoe beter u snel en eenvoudig kunt inspelen op actuele risico’s, hoe
beter u kunt voldoen aan de opgave waar elke omgevingsdienst voor staat: het beschermen van
de samenleving. Daarom willen we met deze expeditie de risico’s binnen uw beheersgebied in
kaart brengen. Hiermee versterken we een risicogerichte VTH-praktijk.
Wat gaan we doen?
Samen duiken we in uw beheersgebied, op zoek naar de afvalstromen en branches die een risico
vormen. Dit doen we door gegevens in de LMA-database te analyseren. Deze bieden inzicht in
de verwerking én het ontstaan van afval, en leveren daarmee waardevolle inzichten op. Ook
raadplegen we andere gegevensbronnen, rapportages over landelijke ontwikkelingen,
bevindingen die voortkomen uit de samenwerking met andere omgevingsdiensten en uiteraard de
signalen uit uw eigen organisatie. Het resultaat is een gedetailleerd overzicht van risicovolle
afvalstromen en branches binnen uw beheersgebied.
Wat is het resultaat?
• Overzicht over de risico’s binnen uw beheersgebied.
• Inzicht in de actuele situatie in uw beheersgebied.
• De mogelijkheid om uw strategische beleid actueel en risicogericht te maken.
Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt tijdens deze expeditie de inpassing van de
strategische quickscan in uw bedrijfsvoering. Denk aan het antwoord op vragen als: wat is de
beste manier om de analyse voor u beschikbaar te maken? Waar in uw organisatie heeft u deze
nodig, en op welk moment?
Doe mee!
Geef uw omgevingsdienst vandaag nog op voor deze waardevolle expeditie. U kunt dit doen bij
Remco Schoonenberg (remco.schoonenberg@rws.nl) of Tjerk ter Veen
(tjerk.ter.veen@rws.nl), of door te bellen met de LMA Helpdesk: (088) 797 71 02.
Meer informatie
Heeft u een vraag over deze expeditie? Neem ook dan contact op met Remco Schoonenberg
(remco.schoonenberg@rws.nl) of Tjerk ter Veen (tjerk.ter.veen@rws.nl). Of bel de LMA Helpdesk
via (088) 797 71 02. Deze is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

