
                                           
 

Programma Ambassadeur leefbare stad 
Lesdagen zijn op woensdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.  

Dag 1, woensdag 15 september 2021 

In het eerste deel van de dag gaan de cursisten nader kennismaken met elkaar en met de verschillende 
casussen. Na een toelichting op het cursusprogramma volgt aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling als 
professional. Middags gaan we verder met de stad als ecosysteem, biodiversiteit en ecologische netwerken. 

Dag 2, woensdag 29 september 2021  

Op deze dag staat de stad als leefomgeving/habitat van de mens centraal. Hoe verhoudt stadsnatuur zich tot de 
stad als cultureel, sociaal en economisch fenomeen? We stappen op de fiets en maken kennis met de stedelijke 
omgeving in de buurt en wat het betekent voor de casus waar ieder mee bezig is. 

Dag 3, woensdag 13 oktober 2021 

Welke waarde voegt stadsnatuur toe aan de stad en voor wie? Wat maakt een stad tot een gezonde stad? In 
wisselwerking met de baathouders van stadsnatuur kom je tot een eerste visie op de ontwikkeling van je 
plangebied Hoe gebruik je het concept van ecosysteemdiensten om in gezamenlijkheid stadsnatuur te 
realiseren?  

Dag 4, woensdag 3 november 2021 

We beginnen de dag met de omgevingswet, welke veranderingen komen er op ons af? Welke aanpak is 
succesvol om samen met je stakeholders tot succes te komen. In de middag gaan we werken met het 
NLGreenlabel Gebiedslabel, één van de analysemethoden om de natuurwaarde van een gebied in kaart te 
brengen en om de ontwikkeling van het plangebied van je casus te volgen. 

Dag 5, woensdag 17 november 2021  

Wie zijn de belangrijke stakeholders bij de realisatie van stadsnatuur en hoe kom je met hen tot een gedeelde 
visie? Wat is de globale aanpak bij het realiseren van de visie vanuit een circulaire gedachte? Hoe ga je om met 
weerstand uit je omgeving en hoe kun je dit effectief inzetten? Wat betekent klimaatadaptatie voor je eigen 
casus, welke aanpassingen vraagt dit?  

Dag 6, woensdag 1 december 2021  

Plaats voor mobiliteit, verkeer en natuur in de stad, hoe zorg je ervoor dat ze samen over de noodzakelijke ruimte 
kunnen beschikken? Verder gaan we op deze dag dieper in op hetgeen mensen in beweging brengt om tot 
transitie te komen Welke technieken helpen bij het mobiliseren van belangrijke stakeholders?  

Dag 7, woensdag 15 december 2021  

Op deze dag komt de veranderstrategie aan bod. Hoe hou je het verwezenlijken van de visie overeind ondanks 
de stapeling van eisen en de overdrachten gedurende het proces van ontwikkeling, aanleg, onderhoud en 
exploitatie. Hoe kan het NLGreenlabel Gebiedslabel je ondersteunen om door de borging in beleid bij te dragen 
aan een duurzame stadsnatuur? 

Dag 8, woensdag 12 januari 2022  

Het wordt nu tijd om de business case hard te maken. Maatschappelijke en financiële kosten en baten komen in 
beeld. Daarnaast komen de verschillende manieren van samenwerken om tot een duurzaam resultaat te komen 
aan bod.  

Dag 9, woensdag 26 januari 2022  

Op deze dag presenteren de cursisten hun business cases en reflecteren op hun persoonlijke ontwikkeling. 
Begeleiders en medecursisten geven feedback. Certificaat overhandiging.  
 


