
 

 
 

 

  
 

     
 

 
 

    

Voor wie?

Samen bouwen, inspireren, verbinden en realiseren
De natuur de stad in brengen. Dat is gezond, goed tegen de overlast van hitt e 
en water en geeft  leefruimte voor mens en dier. Samen met zo veel mogelij k 
gemeenten in Nederland willen wij  1.000 ha nieuwe stedelij ke natuur ontwik-
kelen. Zo zett en wij  de sociale en economische waarde van groen op de 
agenda. Samen maken we de stad leefb aarder! Bent u die inspirerende, 
verbindende, resultaatgerichte professional die deel wil uitmaken van een 
community die 1000 hectare nieuwe stedelij ke natuur mee helpt ontwikkelen?

Deze cursus is tot stand gekomen onder gemeenschappelij ke verantwoorde-
lij kheid van VHL en NL Greenlabel. Deze cursus maakt onderdeel uit van de 
Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelij ke natuur.

Voor wie is de cursus bestemd
-  U bent een betrokken opdrachtgever, 

hovenier, stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, wegenbouwer, 
ecoloog, landschapsarchitect, 
cultuurtechnicus en planoloog.

-  U werkt u bij  een overheid, gemeente, 
provincie, waterschap, adviesbureau 
of bent hovenier, aannemer.

-  U beschikt over minimaal HBO 
werk- en denkniveau door opleiding 
en relevante werkervaring. 

-  U bent geïnspireerd om een bij drage 
te leveren aan de bouw van de 
leefb are stad.

Deze folder is met de grootst mogelij ke 
zorgvuldigheid samengesteld.
De gegevens kunnen echter verande-
ren en daarom kunt u aan de informa-
tie in de folder geen rechten ontlenen.

Cursus 

Ambassadeur leefbare stad



Inhoud cursus

Gedurende de 9-daagse cursus  komen 
de volgende onderwerpen aan bod: 
•  De realisatie van stadsnatuur in 

Nederland
•  De aarde en de stad als ecosysteem
• De stad als leefomgeving van de mens
• De waarde propositie van stadsnatuur
•  Co-creëren met de stakeholders
•  Geïnspireerd leiding geven in het 

speelveld van stedelijke transitie 
•  De maatschappelijke en financiële 

baten en kosten in beeld 
• Borging van de visie en het beleid
•  Presentatie en beoordeling business 

cases.

Voor het uitgebreide programma 
verwijzen wij u naar onze website.

Van de aarde als ecosysteem naar 
de leefbare stad
Na afloop van de cursus bent u bekend 
met de aarde als ecosysteem, met de 
leefbare stad vanuit historisch, steden-
bouwkundig en ecologisch perspectief.  
U bent in staat om actoren van idee-
vorming tot realisatie te inspireren en  
te verbinden. Samen met hen komt u  
tot realiseerbare plannen voor nieuwe 
natuur in de stad. U bent in staat de 
juiste partners aan uw project te  
verbinden om de leefbare stad een  
stap dichterbij te brengen. 

Community
Met deze cursus wil Hogeschool Van Hall 
Larenstein en NL Greenlabel mensen 
opleiden tot ambassadeur leefbare stad. 
De opgeleiden vormen samen de 
community van professionals die elkaar 
stimuleren en ondersteunen in het stap 
voor stap realiseren van de leefbare stad.

Meer informatie
Meer informatie over de cursus  
kunt u inwinnen bij Trainingen &  
Cursussen.
Postbus 9001
6880 GB VELP
T: 026-3695640
E: info.tc@hvhl.nl
I: www.hvhl.nl/cursussen

Inschrijven
De algemene inschrijfvoorwaarden kunt 
u lezen op onze website. U kunt zich tot 
uiterlijk twee weken voor aanvang van  
de cursus inschrijven via onze website 
www.hvhl.nl/cursussen. 
Cursusdata en kosten van de cursus 
vindt u op onze website in het cursus-
rooster.

Volg ons op:
 facebook.com/VHLHogeschool 
 twitter.com/hogeschool_vhl 
 youtube.com/user/vanhalllarenstein

Praktische informatie
Voorafgaand aan de cursus vindt 
een intakegesprek plaats. Op 
basis van dit intakegesprek wordt 
een ontwikkelprofiel opgesteld.  
Gedurende de 9-daagse cursus 
volgt u tijdens de contacttijd 
inspirerende inleidingen, 
bespreekt u samen uw ervaringen 
met het werken aan de verschil-
lende casussen (projecten). 
Buiten de contacttijd werkt u aan 
een business case voor uw eigen 
casus en werkt u aan uw leer-
doelen. Voor een persoonlijke 
begeleiding tijdens deze periode 
zijn coaching gesprekken moge-
lijk. Hier zijn extra kosten aan 
verbonden. De cursus wordt 
afgesloten met een presentatie 
en beoordeling van de business 
case. 

Bij het behalen van voldoende 
resultaat ontvangt u een certifi-
caat.

Workshop Koninklijke Van Ginkel Groep 
Ontwerp: Bureau RIS
Realisatie: Van der Tol 


