
Co-creatie
Via afstem-, kennis- en informatiesessies 

bereiden onze klanten zich voor op geplande 
functionele wijzigingen en ontvangen wij 

feedback op gerealiseerde functionaliteit en 
op onze plannen. Hiervoor volgen wij een 

vaste overlegstructuur: 
Halfjaarlijkse bijeenkomsten met de 
Gebruikersvereniging Centric op functioneel, 
tactisch en strategisch niveau.
Maandelijkse sprint review Show &  
Tell-sessies voor iedereen.
Wekelijks vragenuur voor functioneel 
beheerders en projectmanagers.
Co-creatiesessies over ad hoc-thema’s  
in de vorm van klankbordsessies en 
werkgroepen.

Innovatie
Aan uitdagingen geen gebrek in het  
fysieke domein. Met alleen al een 

energietransitie en de woningbouwopgave 
wordt er veel gevraagd van de decentrale 

overheid. Door bestaande mogelijkheden te 
benutten en slimme nieuwe technologie in te 
zetten, openen de deuren naar oplossingen 

voor complexe vraagstukken. Denk aan:

Dataplatform: dataveiligheid, -governance, 
-monitoring en -schaalbaarheid.
Risicogestuurd werken: handelen o.b.v. 
risico’s van activiteiten in de fysieke 
leefomgeving.
Green lane: verregaande automatisering en 
focus op wat ertoe doet.
Linked (open) data: complete en beschikbare 
datasets.
Datagestuurd werken: voor reflecteren, 
reageren en vooruitkijken.
Maar ook: de ‘Meetfiets’ en ‘Digitale 

Thermometer Leefomgeving’.

Centric als kennispartner voor onze doelgroep.
Co-creatie om samen een gedragen en relevant portfolio te realiseren.
Toereikende informatiebronnen waarmee  
je jouw eigen organisatie instrueert.
Verbeteringen, wensen en andere wijzigingen  
komen doorlopend beschikbaar.
Je blijft altijd geïnformeerd over voorgenomen productveranderingen. 
Wijzigingen die het werkproces van medewerkers beïnvloeden,  
adopteer en activeer je volgens je eigen planning. 
Feedback van zowel klanten als interne medewerkers  
wordt snel en transparant verwerkt.

betrokken klanten Jouw Medewerkers
Eén van onze kernwaarden is het 

ontzorgen van klanten binnen de keten 
waarin zij opereren. Dit ervaar je binnen 
onze gebruiksvriendelijke oplossingen en 

bijpassende adequate ondersteuning.  

Online trainingen:Online trainingen: de applicatie 
leren kennen in je eigen tempo, 
op een aansprekende interactieve 
manier.

Support:Support: jij en je collega’s kunnen altijd 
rekenen op deskundige ondersteuning, 
waaronder begeleiding, snelle terugkoppelingen, 
afgestemde KPI’s en een online 
selfserviceportaal. 

Verbonden: Verbonden: geen overbodige handelingen 
dankzij integraties met zowel landelijke 
voorzieningen als eigen lokale 
voorzieningen.

Geïnformeerd: Geïnformeerd: snel en eenvoudig inzicht 
in het eigen werk en overzicht van 
relevante processen en activiteiten.

Geïnspireerd: Geïnspireerd: medewerkers van al onze 
klanten delen vragen, antwoorden, 
inzichten en ervaringen met elkaar via een 
gemeenschappelijk online platform.

Samenwerkvoorziening: Samenwerkvoorziening: dankzij de DSO-koppeling 
werk je probleemloos samen met ketenpartners 
en realiseer je korte doorlooptijden. 

WIL JE MEER WETEN? 

SCAN DAN DE QR CODE!

Betrokken klanten helpen ons een porfolio te realiseren dat 
nauw aansluit op de behoefte van onze stakeholders.

Dankzij hun hulp realiseren wij zo hun en onze doelstellingen, 
waaronder:

Partners
Ons team van samenwerkende partners 

helpt je van A tot Z naar de Omgevingswet. 
De strategische samenwerking met partners 
maakt ons portfolio voor de Omgevingswet 

compleet, zodat je werkt met de beste 
oplossingen die nu beschikbaar zijn. Om je 
volledig te ontzorgen werkt Centric samen 

met toonaangevende partners: 

De veranderopgave vanuit de Omgevingswet is omvangrijk en complex. Om je daarin te ondersteunen en te helpen, bieden we een online dienst waarin je in één oogopslag alle werkzaamheden rondom deze wet bekijkt, beheerst en controleert.

 LOOP GERUST
EVEN BINNEN
ADVIES?

Centric Leefomgeving

Centric Leefomgeving

Dankzij de inzet van technisch vooraanstaande 
oplossingen functioneert de overheid als 

één geheel en is zij in staat een voor iedereen 
transparant en evenwichtig beleid binnen het 

fysieke domein te voeren, gebaseerd op de belangen 
van alle betrokken stakeholders.

visie

• Focus op een transparante overheid die functioneert als één geheel.• Klanten ontzorgen binnen de keten waarin zij opereren.•  Luisteren, betrekken, samenwerken om zo gedragen oplossingen  beschikbaar te stellen.
• De klant van de klant is onderdeel van de oplossing. 

kernwaarden

missie

Integraal en transparant samenwerken aan de fysieke leefomgeving

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb): voor digitaal  
samenwerken en volledige procesondersteuning.
Common Ground: van StUF naar API’s.
eDiensten: ter ondersteuning van processen voor  
het verkennen van initiatieven en participatie.

Doelstelling en roadmap 
Met ons productbeleid helpen we invulling te geven aan de  
Omgevingswet-ketens ‘van plan tot publicatie’, ‘van idee tot afhandeling’ 
en ‘van vraag tot informatie’. Samen met partners helpen we jou en 
je collega’s met je werkzaamheden om zo tijd en kosten te besparen.
We vertalen de laatste inzichten uit de praktijk steeds snel naar nieuwe 
mogelijkheden waarmee je naast de doelen voor de Omgevingswet ook 
invulling geeft aan:

Eenvoudig

relevant
Betrokken

persoonlijk

Snel

Transparant

Consistent

Vernieuwend • Verbonden • Velig  
 Zaakgericht • All-in-one • Functioneel  

Informatief • Compleet • Flexibel
Locatiegericht • Sterke partners • Ontzorging

Onze belofte


