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Samenvatting 

De omgevingsanalyse is een belangrijke oefening die lokale besturen maken in het kader van de 

beheers- en beleidscyclus (BBC). Niet altijd evident voor wie er niet mee vertrouwd is, vandaar deze 

handreiking. 

‘Omgeving’ is een omvattend begrip. Om de omgeving op een volledige manier in kaart te brengen 

kan gebruik gemaakt worden van het IDEA-klavermodel. Daarin combineren we vier invalshoeken en 

analyses: een interne analyse (de organisatie), een gebiedsanalyse (gemeente), een 

stakeholdersanalyse (partners en belanghebbenden) en een helikopteranalyse (bovenlokale en 

globale evoluties). 

Uit deze analyses komen tal van vaststellingen. Om de veelheid aan informatie te structureren is de 

SWOT-matrix een gebruiksvriendelijk instrument. Niettemin waarschuwen we graag voor een aantal 

veelvoorkomende slordigheden.  

De omgevingsanalyse is geen doel op zich, de meerwaarde schuilt in het doordenken van de 

conclusies en de vertaling naar de strategie. Het START-STOP-CONTINUE kader is een handig 

hulpmiddel om vanuit de analyse de brug te maken naar doelstellingen, projecten en acties. Op die 

manier vormt de omgevingsanalyse een echte meerwaarde in de voorbereiding van het 

meerjarenplan.  
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1. Het belang van de omgevingsanalyse  

De omgevingsanalyse maakt deel uit van de toelichting bij het strategisch meerjarenplan van gemeenten 

en OCMW’s. De Vlaamse overheid verplicht de lokale besturen om hun strategische beleidskeuzen in 

hun meerjarenplan te verantwoorden vanuit een analyse van de eigen performantie en de veranderende 

omgeving.  

Naast het verplicht karakter, zijn er meer dan voldoende inhoudelijke redenen om de omgevingsanalyse 

au sérieux te nemen. De omgevingsanalyse is een uitstekend hulpmiddel voor lokale besturen om: 

 op een onderbouwde manier hun prioriteiten te bepalen. Zonder onderbouw vaart een 

gemeentebestuur blind. De omgevingsanalyse sluit aan bij de trend van een meer “data driven” 

besluitvorming; 

 beleid bij te sturen in het geval van onvoldoende resultaten of gewijzigde omstandigheden. 

De omgevingsanalyse kadert binnen de beweging naar ‘beter bestuur’. In definities van ‘bestuurskracht’ 

wordt niet zelden de relatie gelegd met het vermogen van besturen om in te spelen op externe 

uitdagingen, wat tevens het vermogen impliceert om strategische omgevingsinformatie te verzamelen 

en te verwerken.  

Figuur 1: de omgevingsanalyse als insteek voor het meerjarenplan 

 

 

2. IDEA-klavermodel 

Eerste uitdaging: wat verstaan we onder ‘Omgeving’? We ontrafelen het begrip aan de hand van het 

IDEA-klavermodel. We maken het onderscheid tussen de ‘organisatorische afstand’ en de ‘fysieke 

afstand’. Door deze perspectieven op twee assen uit te zetten, bekomen we vier complementaire 

invalshoeken. Samen bieden ze een volledig inzicht in de gemeente en haar omgeving.  
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Figuur 2: IDEA klaverbladmodel voor de omgevingsanalyse 

 

 

Vier analyses  

De omgevingsanalyse bestaat uit het in kaart brengen van elk klaverblad. In de praktijk hebben we dus 

te maken met vier deelanalyses:  

 Interne analyse: hoe functioneert het bestuur als organisatie (effectiviteit, dienstverlening, 

efficiëntie, reputatie, innovatievermogen, coördinatie, financiële en menselijke middelen, 

competentie, besluitvorming, communicatie, organisatie)?; 

 Gebiedsanalyse: hoe evolueert de toestand in onze gemeente (bevolkingsevolutie, 

werkgelegenheid, woningenaanbod, bodemgebruik, verkeersveiligheid, algemeen welzijn, …)?; 

 Stakeholdersanalyse: welke actoren kunnen het bestuur helpen in de realisatie van haar 

ambities? Hoe verloopt de samenwerking? Zijn deze stakeholders voldoende in staat en gemotiveerd 

om het bestuur te ondersteunen?;  

 Helikopteranalyse: welke algemene evoluties zijn er aan de gang in onze ruimere omgeving en 

in de samenleving (demografische trends, technologische evoluties, …)? 
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Figuur 3: de omgevingsanalyse als een set van vier analyses 

 

3. Uitvoeren van de analyses 

De vraag stelt zich welke aspecten we nu precies onder de loep nemen in elk van de vier analyses. Wat 

bekijken we binnen de interne analyse? Wat willen we naar boven halen in de gebiedsanalyse? Enz. 

Voor elk van de 4 analyses hanteren we specifieke kaders. Besturen kunnen daarbij terugvallen op 

kapstokken of indelingen waar ze al mee vertrouwd zijn. Als er vroeger al werd gewerkt met de leidraad  

organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen voor de interne analyse, is het handig om dit opnieuw te 

gebruiken.  

In onderstaande tabel geven we voor elk van de vier klaverbladen hulpstructuren voor de analyse. 

Figuur 4: structuur voor het uitvoeren van de vier analyses 

Gebiedsanalyse 

De gebiedsanalyse gaat in op evoluties op het 

gemeentelijk grondgebied. Het is aangewezen 

om dit te analyseren vanuit een sectoraal 

perspectief. De sectoren kunnen op verschillende 

manieren worden afgebakend:  

 Sectorale insteken VVSG 

 Beleidsdomeinen van de BBC  

Helikopteranalyse 

Voor de helikopteranalyse wordt vaak gebruikt 

gemaakt van de DESTEP-checklist, verwijzend 

naar respectievelijk demografische, 

economische, sociaal/culturele, technologische, 

ecologische en politiek/juridische factoren.1 

                                                

1 Soms ook anders benoemd: DEPEST, PEST, PESTEL, STEEP. 

http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Planlastvermindering/Pages/omgevingsanalyse.aspx
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Interne analyse 

Dankzij de groeiende aandacht voor 

organisatiebeheersing en lokale bestuurskracht 

werden een aantal sterke kaders ontwikkeld om 

de eigen werking te analyseren:  

 Handleiding zelfevaluatie bestuurskracht  

 Leidraad organisatiebeheersing van Audit 

Vlaanderen  

 VVSG-model voor organisatiebeheersing  

 Klassieke modellen zoals het 7S-model van 

McKinsey 

Stakeholdersanalyse 

Er bestaan verschillende kaders voor het 

identificeren en het indelen van 

stakeholders.2 In het kader van de 

omgevingsanalyse menen we dat het kan 

volstaan om: 

 De primaire van de secundaire 

stakeholders te onderscheiden; 

 Voor de primaire stakeholders na te gaan 

of men positieve (kans) of negatieve 

evoluties (bedreiging) verwacht.  

4. Synthese in de SWOT-structuur 

Synthese brengen in de veelheid aan informatie die uit de analyses is voortgekomen, is de volgende 

uitdaging. Een gebruiksvriendelijk kader hiervoor is de SWOT-matrix.3 Het is een frame waarin de 

interne sterke en zwakke punten kunnen worden weergegeven, alsook de kansen en bedreigingen in 

de omgeving.  

De voordelen van de SWOT-structuur zijn de laagdrempeligheid (iedereen kan er mee werken), de 

overdraagbaarheid van de techniek en de overzichtelijkheid (kernpunten worden samengevat in een 

schematische vorm).  

De SWOT-analyse is echter niet vrij van risico’s. We geven in onderstaande tabel een aantal tips om de 

belangrijkste valkuilen te vermijden. Ook de vertaalslag van de SWOT naar strategische keuzes is voor 

velen een moeilijk vraagstuk. Daarrond reiken we verder in het artikel een werkbare aanpak aan (start-

stop-continue).  

SWOT: hoe vermijd je de belangrijkste valkuilen? 

De SWOT-matrix is laagdrempelig, maar niet vrij van risico’s. Hou alvast rekening met volgende tips: 

 Een evolutie is niet altijd eenduidig sterk of zwak. Vermeld het perspectief van waaruit je kijkt. 

Zo kan een bepaalde evolutie ‘sterk’ zijn (een grote vooruitgang) op het niveau van de stad, maar 

‘zwak’ op basis van een vergelijking met andere steden.  

 Sterkten en zwakten zijn gerelateerd aan interne factoren, kansen en bedreigingen aan externe 

factoren. Een jong personeelsbestand bijvoorbeeld is geen kans of bedreiging, maar een sterkte 

of zwakte. 

 Loop niet vooruit op conclusies of strategische keuzen in de analyse. De verdere uitbouw van een 

bepaalde stadsdienst catalogeren als een ‘kans’, is fout. Enerzijds is de lage bezetting van een 

bepaalde stadsdienst een zwakte, anderzijds is de verdere uitbouw ervan een strategische keuze 

die niet in de analysefase thuis hoort.  

 Maak geen ellenlange opsommingen. Beperk de SWOT tot de onderscheidende sterkten, 

zwakten, kansen en bedreigingen. 

 

                                                

2 Zie o.a. DESMIDT S. en HEENE A.(2013), Strategisch management. Een handboek voor de publieke sector. Lannoo Campus. 

3 SWOT staat voor: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. De sterkten en zwakten zijn eerder intern te begrijpen (de 
eigen organisatie, het eigen gebied), de opportuniteiten en bedreigingen hebben te maken met de externe omgeving (de 
stakeholders en de bovenlokale omgeving). 

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/lokale-bestuurskracht/ondersteuningsaanbod
http://www.auditvlaanderen.be/organisatiebeheersing
http://www.auditvlaanderen.be/organisatiebeheersing
http://7smodel.nl/
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Hieronder een afbeelding van de manier waarop de gegevens uit de vier analyses hun plaats krijgen in 

de SWOT-structuur. Een wat complexere tekening dan het SWOT-kwadrant dat we doorgaans gewoon 

zijn, maar de voorgestelde benadering biedt meer garanties dat er geen belangrijke aspecten uit het 

oog worden verloren.  

Tabel 1: opbouw SWOT-matrix omgevingsanalyse 

 

Gelet op de breedte van de analyse, is het quasi onmogelijk om alles in één SWOT-matrix samen te 

brengen. We adviseren om minstens voor elk van de vier analyses een SWOT te maken, met daarin de 

belangrijkste sterkten en zwakten of kansen en bedreigingen per deelaspect. Zo kan de interne analyse 

bijvoorbeeld de sterkten en zwakten weergeven m.b.t. elk aspect van organisatiebeheersing.  

5. Vindplaatsen van data 

De voorbije jaren zijn meer en meer data beschikbaar om de gemeente, haar beleid en haar omgeving 

in kaart te brengen. We hebben het dan zowel over interne data bij het bestuur (opvolging van het 

meerjarenplan, opvolging organisatiebeheersing, etc.), als over inspanningen op bovenlokaal niveau 

door het Agentschap Binnenlands Bestuur, de Studiedienst van de Vlaamse Regering en andere Vlaamse 

Agentschappen en Departementen.  

Het warm water moet niet telkens opnieuw uitgevonden worden. Door maximaal gebruik te maken van 

bestaande informatie kunnen lokale besturen zich op een heel efficiënte manier bedienen. In de tabel 

hieronder verzamelen we de relevante bronnen voor elk van de vier analyses.  
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Tabel 2: beschikbare databronnen 

Gebiedsanalyse 

 Gemeentelijke Profielschets 

 Cijfers energiearmoede VREG, 2011-2016 

 Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor, 

editie 2016 

 ARVASTAT, VDAB 

 Gemeentemonitor, beschikbaar vanaf maart 

2018 (een set van ongeveer 200 indicatoren, 

waarvan een 50-tal survey-indicatoren) 

Helikopteranalyse 

 Demografische evoluties (STATBEL) 

 Trendanalyse in het kader van de visie 

Vlaanderen 2050 

 Toekomstverkenning IDEA (2013) in 

opdracht van De Ambrassade, Socius en het 

Forum voor Amateurkunsten  

Interne analyse 

 Meerjarenplan 2014-2019 (incl. 

omgevingsanalyse) en bijsturingen ervan, 

budgetten en jaarrekeningen  

 Opvolgingsdocumenten of -instrumenten 

binnen het bestuur: 

o over de realisatie van de doelstellingen 

uit het meerjarenplan 

o over de objectieven inzake 

organisatiebeheersing  

o analyse en audits uitgevoerd binnen 

het bestuur 

o bevragingen van gebruikers of 

medewerkers 

o beschikbare data op de diensten van 

gemeente en OCMW 

 Lokale Bestuurskrachtmonitor, editie 2017 

 Individueel financieel profiel Belfius 

Stakeholdersanalyse 

Is door elk bestuur zelf te inventariseren. 

6. Het betrekken van medewerkers en burgers 

Willen we impact ressorteren met de omgevingsanalyse, is de betrokkenheid van medewerkers, politici 

en burgers essentieel. Enkel door een brede, participatieve aanpak zal de analyse grondig gevoed 

worden en zal ze ook doorwerking kennen. Bedoeling is dat de analyse de organisatie tot nadenken 

stemt en dat de bevindingen meegenomen worden in het toekomstig beleid. 

Participatie vereist een aanpak op maat van de doelgroep. Wel stellen hieronder werkvormen voor om 

de drie belangrijkste doelgroepen in het verhaal te betrekken: de medewerkers, de politici en de 

burgers: 

 Een ruime betrokkenheid bij medewerkers kan worden gerealiseerd door de resultaten van de 

analyse voor te stellen tijdens een informele uitwisselingssessie, onder de middag bijvoorbeeld. Aan 

verschillende (receptie)tafels krijgen de medewerkers kerncijfers en evoluties gepresenteerd per 

thema. Vervolgens kunnen ze aanvullen en meedenken hoe deze cijfers hun dagelijkse praktijk 

beïnvloeden.  

http://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-gemeentelijke-profielschetsen
http://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-gemeentelijke-profielschetsen
http://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-energiearmoede
http://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-energiearmoede
http://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-en-integratie
https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html
https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/
https://statbel.fgov.be/nl
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050
https://ambrassade.be/thema-algemeen/jeugdwerk/toekomstverkenning
https://ambrassade.be/thema-algemeen/jeugdwerk/toekomstverkenning
https://ambrassade.be/thema-algemeen/jeugdwerk/toekomstverkenning
http://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-lokale-bestuurskracht
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 Om raadsleden in het verhaal te betrekken, stellen we voor om de belangrijkste bevindingen uit 

de analyse thematisch te visualiseren in infographics. De raadsleden maken tijdens een 

gesprekscafé (world café) kennis met de data en bespreken de consequenties naar het toekomstig 

beleid.  

 Een geslaagde formule om burgers te betrekken en te informeren, zijn inspiratie-avonden. Voor 

een aantal prioritaire thema’s uit de omgevingsanalyse worden gastsprekers uitgenodigd. De 

burgers vullen deze insteken aan vanuit de lokale situatie.  

Figuur 5: interactieve werkvormen inzetten om doelgroepen te betrekken 

     

7. Van analyse naar memorandum of strategie  

Heel belangrijk tot slot, is de stap van analyse naar strategie. Te vaak eindigt de analyse in een 

samenvattend document, waar verder niet meer naar omgekeken wordt.  

Confrontatiematrix 

Een vaak toegepaste methode is de confrontatiematrix. De matrix stelt besturen in staat om vanuit de 

analyse de belangrijkste uitdagingen af te leiden en de stap te zetten naar doelstellingen. Door de 

kansen en bedreigingen te plaatsen tegenover de sterkten en zwakten, worden de prioriteiten naar voor 

gebracht. We leggen de werkwijze grondiger uit in een eerder artikel. 

De methode is interessant, maar niet eenvoudig voor ‘leken’. Bovendien zijn er ook een aantal 

beperkingen, waaronder het feit dat enkel externe en interne elementen met elkaar worden 

geconfronteerd. Vandaar dat we hieronder een alternatieve werkwijze presenteren. 

Start – stop - continue 

Een toegankelijk alternatief voor de confrontatiematrix, is de START – STOP – CONTINUE methode. 

Daarbinnen toetsen we de belangrijkste vaststellingen uit de analyse aan het huidig beleid. Op basis 

van onze bevindingen gaan we na welke van onze activiteiten of doelstellingen we aanhouden of stop 

zetten, en welke nieuwe acties we moeten ondernemen? 

We kijken zowel vanuit het ‘wat’ als vanuit het ‘hoe’-venster, zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

De ‘wat?’ heeft betrekking op de inhoudelijke keuzen, de ‘hoe?’ heeft betrekking op de aanpak of de 

manier waarop we iets doen. 

Tabel 3: frame om de analyse door te denken in nieuwe strategische prioriteiten 

 Wat? (INHOUD) Hoe? (AANPAK) 

Continue Welke doelstellingen moeten we 

ongewijzigd aanhouden? 

Welke aanpak moeten we vooral verder 

zetten? 

http://www.ideaconsult.be/images/stories/Downloads/RSO/omgevingsanalyse.pdf
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Stop Welke doelstellingen zijn niet meer 

relevant of prioritair? 

Welke aanpak moeten we stop zetten? 

Start Welke nieuwe doelstellingen moeten 

we ons stellen? 

Welke nieuwe aanpak moeten we 

hanteren? 

 

In bijlage voegen we een tabel waarin we onze aanpak illustreren met een toepassing in het 

beleidsdomein economie: 

 In de linkse kolom plaatsen we de subdomeinen waarin we als gemeente actief zijn; 

 In de tweede kolom zetten we de belangrijkste bevindingen uit de omgevingsanalyse; 

 In de volgende drie kolommen geven we aan welke maatregelen we verder willen zetten, stopzetten 

of welke nieuwe maatregelen nodig zijn.  

 In de laatste kolom kan duiding worden toegevoegd. 

8. Uitwerken en verknopen van ambities 

Nadat de resultaten van de omgevingsanalyse zijn doorgedacht, rest nog de verwerking in een nieuw 

meerjarenplan. Concreet betekent dit dat: 

 een doelstellingenstructuur moet worden uitgewerkt, met vertaling in actieplannen en acties; 

 de verschillende sectorale ambities moeten worden verknoopt in een geïntegreerde strategie. 

Dat werk wordt het best in handen genomen door een beperkte strategische werkgroep of -coördinator. 

Structuur brengen met 10 (of meer) mensen tegelijk is immers een moeilijke zaak. Eens de 

hoofdstructuur klaar is en afgetoetst met het bestuur, verloopt de invulling (actieplannen en acties) wel 

terug in nauwe samenwerking met de diensten. 

Een omgevingsanalyse heeft zoveel meer potentieel dan enkel een verplicht nummertje. Het vormt de 

basis voor een gedragen, effectieve en efficiënte strategie voor de nieuwe legislatuur. Met dit artikel als 

houvast kun je de uitdaging van de omgevingsanalyse omvormen tot een kans.  
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Bijlage: toepassing van start-stop-continue-methode in het beleidsdomein economie 

Subdomeinen Vaststellingen analyse Start  

(wat en hoe) 

Stop 

(wat en hoe) 

Continue 

(wat en hoe) 

Duiding 

Algemeen economisch 

beleid 

Goede samenwerking met 

werkgeversorganisaties 

 Formele adviesraad 

economie inruilen voor 

periodiek overleg met 

werkgeversorganisaties 

  

Dienstverlening 

 

Start Omgevingsvergunning Fusie diensten ruimte en milieu    

Versnipperde strategie vanuit de 

verschillende diensten naar ondernemers 

Interne projectstructuur om 

dienstverlening aan 

ondernemers beter te 

coördineren 

 Contactpunt voor 

ondernemers nog beter 

bekend maken 

 

Detailhandel Meer leegstand van winkelpanden in de 

dorpskernen 

Beleid rond tijdelijke invulling 

Subsidie voor omzetten 

winkelpanden naar woningen 

   

Bedrijfshuisvesting Tekort aan bedrijventerreinen voor 

kleinere KMO’s 

Uitbreiding bedrijvenzone 

opstarten 

   

Activering / Sociale 

economie 

 

Uitgebreid aanbod sociale tewerkstelling  Geen bijkomende plaatsen 

meer creëren 

(consolideren) 

 Vooral partnerstrategie 

met sociale 

economiebedrijven 

Sterke terugloop van de werkloosheid 

/toenemende krapte op de arbeidsmarkt 

  Intensifiëren inspanningen 

naar kansengroepen 
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IDEA-group, partner van de lokale besturen 

De IDEA Group heeft een compleet dienstenaanbod voor lokale besturen, zoals de begeleiding van 

complexe fusietrajecten, interimmanagement, advies rond kernversterking, audits van technische 

diensten of de valorisatie van overtollig erfgoed. 

Samen ondersteunen IDEA Consult, MONDEA en Value Partners klanten in analyse, beleids- en 

conceptontwikkeling tot implementatie en in-house management. 

Drie complementaire teams binnen één groep 

 IDEA Consult bezit een jarenlange expertise als evidence-based adviesbureau met experten in tal 

van domeinen. Het combineren van die expertise zorgt voor meerwaarde voor de klant en draagt 

bij tot de transitie van onze economie, vernieuwende vormen van bestuur en meer vitale regio's.  

 MONDEA is expert op het vlak van strategie en organisatie. Schouder aan schouder met de klant 

streven ze naar een maximale impact op basis van strategische keuzes, sterk situationeel 

leiderschap en enthousiaste medewerkers.  

 Value Partners is de vastgoedbranche die meewerkt aan de realisatie van duurzame 

leefomgevingen, van idee tot realisatie. Daarbij focust Value Partners op binnenstedelijke gebieden, 

met een specialisatie in retail. 

Ontdek ons op www.idea-group.be 

 

 
 

IDEA Consult NV 

Jozef II Straat 40 B1,  

1000 Brussel 

tel +32 (0)2 282 17 10 

info@ideaconsult.be  

www.ideaconsult.be 

 

MONDEA bvba 

Jozef II Straat 40 B1,  

1000 Brussel 

tel +32 (0)486 79 81 13 

info@mon-dea.be  

www.mon-dea.be 

 

Value Partners 

Uitbreidingstraat 84,  

2600 Antwerpen 

tel: +32 (0)3 218 2089 

info@valuepartners.be  

www.valuepartners.be 
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