
Volg ons op:

   facebook.com/VHLHogeschool
 instagram.com/hogeschool_vhl
 twitter.com/hogeschool_vhl
 youtube.com/vanhalllarenstein

Duur  9 dagen
Locatie  Velp (bij Arnhem)
Taal  Nederlandstalig

Inschrijven
Tot uiterlijk 2 weken voor de start van de
cursus kun je je inschrijven. Aan melden 
via de website.
De algemene inschrijfvoorwaarden zijn
van toepassing en vind je op de website:
www.hvhl.nl/cursussen. Ook vind je daar
de actuele lesdata en kosten.

● Korte cursus
● Hbo niveau
● Stedelijke natuur
● Omgevingswet

Word de verbindende factor naar  
meer stadsnatuur

Als zaken als corona, klimaatchaos en omgevingswet iets duidelijk 
maken, dan is het de groeiende, zeg maar gerust dringende behoef-
te aan meer leefbaarheid, lees meer groen in onze steden. Maar 
ja, krijg al die verschillende sociale, economische en ecologische 
belangen die er spelen maar eens op één lijn, breng ze maar eens 
met elkaar in balans. Kortom: zet ze maar eens op de agenda, de 
waarden van groen en van stadsnatuur. 

Expert en adviseur
Juist dat allemaal ga jij doen! Dankzij de cursus Ambassadeur Leefbare Stad. 
Want daar word je niet alleen dé expert en dé adviseur, je wordt letterlijk en 
figuurlijk dé verbindende factor waar het gaat om meer groen, meer natuur en 
dus meer leefbaarheid in de stedelijke omgeving. 

Cursus

AMBASSADEUR 
LEEFBARE STAD

Kijk voor meer informatie op: www.hvhl.nl/cursussen



Enorme aanvulling
Wat je achtergrond en ervaring ook is, de cursus biedt hoe dan 
ook een enorme aanvulling op wat je allemaal al weet, kunt en 
doet. Kijk maar naar de onderwerpen die zoal aan bod komen: 
• Persoonlijke ontwikkeling als expert en adviseur
• Ontwikkeling van de stad door de tijd (stadstypologie)
• De aarde en de stad als ecosysteem (the big picture)
• De gezonde stad (positieve gezondheid)
• Klimaat en water (klimaatadaptatie)
• Ecosysteemdiensten van stadsnatuur
• Co-creëren met stakeholders 
• Maatschappelijke en financiële kosten en baten 
• Borging van van ambities

Inspiratiesessies
Bovendien volg je tijdens de cursus inspiratiesessies, deel en 
bespreek je ervaringen en werk je met mede-cursisten samen 
aan verschillende opdrachten. En natuurlijk werk je aan je 
eigen business case. Kortom: één en al (verdere) persoonlijke 
ontwikke ling tot expert.

En mocht je tijdens de cursus behoefte hebben aan aanvullende 
individuele begeleiding, dan is het mogelijk (weliswaar tegen 
extra kosten) om coachingsgesprekken aan te vragen.   

Meer informatie

Trainingen & Cursussen

 026-3695640

 info.tc@hvhl.nl

 www.hvhl.nl/cursussen

Wanneer kom je in aanmerking om Ambassadeur 
Leefbare Stad te worden? Om te beginnen als je 
door opleiding en/of werkervaring op tenminste 
HBO- niveau actief bent als hovenier, aannemer, 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, wegenbouwer, 
ecoloog, landschapsarchitect, cultuurtechnicus of 
planoloog. Ongeacht of dat bij de overheid, in het 
bedrijfsleven dan wel als zelfstandige is. Voorafgaand 
aan de cursus wordt er een intakegesprek met je 
ingepland. Tijdens dit gesprek wordt je eigen op-
dracht besproken en indien gewenst je persoonlijke 
ontwikkel profiel opgesteld.

Toelating

Na afloop en verder
De cursus wordt afgesloten met de presentatie van je business 
case. Na afloop krijg je het officiële certificaat ´Ambassadeur 
Leefbare Stad´ overhandigd. Daarmee ben je aantoonbaar thuis 
in - in de breedste zin van de woord - de leefbaarheid van de stad 
en als geen ander in staat om alle daarbij betrokken partijen te 
adviseren, te inspireren en vooral te verbinden in breed gedragen 
gezamenlijke plannen op weg naar (steeds) meer leefbaarheid in 
de stad. 

Deze cursus wordt van harte aanbevolen door:

Workshop Koninklijke  

Van Ginkel Groep

Ontwerp: Bureau RIS

Realisatie: Van der Tol

Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom kun je aan de informatie 
in de folder geen rechten ontlenen. Kijk voor actuele informatie op de website www.hvhl.nl 02-23


