
    

Voor wie?

De Omgevingswet treedt per 2021 in werking. Deze nieuwe wet integreert 26 
we� en in een wet en is een van de grootste wĳ zigingen in de Nederlandse 
wetsgeschiedenis! Het maatschappelĳ ke doel van de Omgevingswet is 
duurzame ruimtelĳ ke ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu. De Omgevingswet bepaalt dat 
alle aspecten van de fysieke leefomgeving integraal moeten worden benaderd 
via een fl exibelere, snellere en betere besluitvorming bĳ  tal van opgaven. 

De uitvoering van deze wet is op zichzelf complex en vraagt meer dan alleen 
juridische kennis van de wet- en regelgeving. Vier overheden moeten als een 
overheid gaan samenwerken. Dit betekent meer denken in gezamenlĳ ke doelen 
in plaats van de eigen taken. Pro-actief en co-creatief moeten over heden met 
belanghebbenden en experts de regionale samenwerking opzoeken. Samen-
werking en nieuwe partnerschappen zĳ n belangrĳ ke uitgangspunten voor het 
nieuwe werken en leren in de geest van de Omgevingswet.

9-daagse cursus

Werken met de Omgevingswet: 
hoe doe je dat?   

Drs. Lubbert Hakvoort
De cursus wordt gecoördineerd 
door Lubbert Hakvoort. Naast 
docent project- en procesma-

nagement bĳ  Van Hall Larenstein 
werkt hĳ  als programmamanager 

Haven-Stad bĳ  de gemeente 
Amsterdam.

www.linkedin.com/in/lub-
bert-hakvoort-a3163612/

Onze docenten:

Volg ons op:
 facebook.com/VHLHogeschool
 twi� er.com/hogeschool_vhl
 youtube.com/user/vanhalllarenstein 

Meer informatie
Meer informatie over deze cursus 
vindt u op de website. Hee�  u daarna 
nog vragen? Neem dan contact op met 
het bureau Trainingen & Cursussen van 
Van Hall Larenstein: (026) 369 56 95 of 
info.tc@hvhl.nl. 

www.hvhl.nl

Hogeschool Van Hall Larenstein 
Onze missie is dat we professionals willen opleiden die bĳ dragen aan een duur-
zame en betere wereld. Van Hall Larenstein mag zich ‘de duurzaamste hogeschool 
van Nederland’ noemen! Als enige hogeschool in Nederland hebben alle dertien 
bachelor opleidingen drie AISHE sterren. AISHE (Auditing Instrument for Sustainabili-
ty in Higher Education) is een beoordelingskader voor duurzame ontwikkeling in het 
hoger onderwĳ s. Bĳ  een positieve beoordeling ontvangt een opleiding het keurmerk 
Duurzaam Hoger Onderwĳ s. 

Daarnaast hee�  Van Hall Larenstein bĳ  de MVO-audit het niveau ‘Erkend’ behaald. 
MVO is een speciale duurzaamheidsnorm voor het hbo-onderwĳ s, gebaseerd op 
ISO26000 - de internationale richtlĳ n voor maatschappelĳ ke verantwoordelĳ kheid 
van organisaties. Meer informatie over de MVO-audit is hier te vinden. Van Hall 
Larenstein is de eerste hogeschool met dit keurmerk. Dus… “Welkom bĳ  de duur-
zaamste hogeschool van Nederland!”

Ir. Sarah Ros

Sarah Ros is stedenbouwkundige 
en werkt als zelfstandig strate-

gisch adviseur fysieke leefomge-
ving en omgevingswet. Sarah 

hee�  zeer ruime ervaring met de 
advisering van tal van organisa-
ties door het hele land over de 

dynamische ontwikkeling van de 
samenleving en leefomgeving. 

Sara gee�  veel trainingen op dit 
terrein en is een veel gevraagd 
spreekster bĳ  bĳ eenkomsten.

www.linkedin.com/in/sarahros/

Onze docenten:



Voor wie is deze 
cursus bestemd?

Deze cursus is bestemd voor 
iedereen die te maken hee�  met 
complexe opgaven en een con-
structieve bĳ drage wil leveren aan 
de uitvoering van de Omgevings-
wet. Dit kunnen pas afgestudeer-
den zĳ n maar ook ambtenaren of 
adviseurs van het rĳ k, provincies, 
gemeenten en waterschappen. 
Relevant denk- en werkniveau met 
minimaal een Hbo-diploma strekt tot 
de aanbeveling.

Ben je nieuwsgierig, wil je ‘fi t for the 
future’ je repertoire verrĳ ken en vind 
je het interessant om nieuwe mensen 
en ideeën te leren kennen? Meld je 
dan nu aan! Wĳ  hebben plek voor 
maximaal 20 deelnemers!  

Deze folder is met de grootst mogelĳ -
ke zorgvuldigheid samengesteld. De 
gegevens kunnen echter veranderen, 
daarom kunnen aan de informatie 
geen rechten worden ontleend.

De cursus

In deze cursus staat het werken aan complexe opgaven in de omgevingswet 
centraal. Wĳ  kĳ ken niet alleen naar de wet in juridische zin maar ook hoe wĳ  de 
uitvoering kunnen bevorderen. Hoe werk je er mee? Welke (kern)instrumenten 
zĳ n er, hoe laten we publieke en private belanghebbenden echt participeren? 
Welke vaardigheden moet je zelf hebben om hier mee aan de slag te gaan?

Je gaat je verdiepen in processen, programma’s en projecten. De complexiteit 
kan zi� en in aspecten zoals: 
•  de samenhang tussen bĳ voorbeeld de circulaire economie, energietransitie en 

klimaatadaptatie;
•  de samenhang tussen verschillende lagen en schaalniveaus van de leefomge-

ving (lagenbenadering en natuurlĳ ke systemen);
•  de samenhang tussen de ruimtelĳ ke opgaven en de factor tĳ d;
• de dynamiek en de onzekerheden van processen die vernieuwend zĳ n;
•  de samenwerking en de diversiteit van de verschillende disciplines en partici-

perende publieke en private partners. 

De complexiteit wordt nog groter doordat al deze aspecten elkaar onderling 
beïnvloeden of worden beinvloed door interne en externe veranderingen. De 
inwerkingtreding van de Omgevingswet is daar een voorbeeld van. 
De docenten zĳ n strategisch adviseurs bĳ  overheden en kennisinstellingen
en zĳ n ervaringsdeskundigen met het werken naar de le� er en de geest van 
de Omgevingswet.

Leerdoelen
•  Leren omgaan met complexiteit. Waar heb je nog invloed op en hoe kun je 

sturing geven aan de situatie waarin je zit?
•  State of the art kennis van de nieuwe omgevingswet die in 2021 zĳ n intrede 

zal doen. 
•  Vaardigheden opdoen die passen bĳ  het werken aan complexe opgaven in de 

geest van de omgevingswet. De cursus is interactief en je leert diverse 
methoden en technieken om te werken in complexe processen. Je hoort over 
verschillende casussen, benaderingen, leert en werkt van en met elkaar.

Aan het eind van deze 9-daagse cursus ontvang je een certifi caat. 

Opzet cursus
De cursus bestaat uit een afwisselend programma van thematische 
master classes en workshops. 

Masterclasses
In de masterclasses wordt ingegaan op strategisch netwerken, de le� er en de 
geest van de omgevingswet, veranderkunde, duurzame ruimtelĳ ke ontwikke-
ling, proces- en programmatisch werken en participatie in theorie en praktĳ k. 

Workshops
In de workshops breng je eigen casussen in en werk je aan een 
centrale praktĳ k opdracht. Leren experimenteren met methoden, 
praktĳ kleren en innovatie via casuïstiek staat in de cursus centraal. 
Via interactieve sessies werk je interdisciplinair aan een integraal 
voorstel voor bĳ voorbeeld een procesontwerp. Uiteindelĳ k leidt dit 
tot een strategisch advies.

Dr. Paul van Eijk

Paul van Eĳ k is als programma-
manager verantwoordelĳ k 

voor de implementatie van de 
Omgevingswet bĳ  het water-

schap Vallei & Valuwe. Daarnaast 
is Paul als lector Duurzaam Water 

& de Omgevingswet verbonden 
aan Van Hall Larenstein in Velp. 
Paul is in 2003 aan de TU Del�  

gepromoveerd op de relatie 
tussen de stedelĳ ke vernieuwing, 

duurzame watersystemen en 
participatie.

www.linkedin.com/in/paul-van-
eĳ k-224b7212/

Onze docenten:


