Programma Ambassadeur leefbare stad
Lessen vinden plaats op vrijdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Dag 1, vrijdag 11 december 2020
Op de eerste dag gaan de cursisten nader kennismaken met elkaar en hun casussen. Na een toelichting op het cursusprogramma
en de rol van de ambassadeur wordt ingegaan op de uiteenlopende opgaven voor de stad van vandaag en die van de toekomst.
Dag 2, vrijdag 18 december 2020
Op deze dag staat de stad als leefomgeving van de mens centraal. Ook in het post-Corona tijdperk kan de mens niet zonder
natuur. Maar hoe verhoudt stadsnatuur zich eigenlijk tot de stad als cultureel, sociaal en economisch fenomeen? Na een
ecologische fietstocht door de wijk Presikhaaf in Arnhem verwerk je de opgedane indrukken en discussies hierover in je eigen
business case.
Dag 3, vrijdag 8 januari 2021
Deze dag starten we met de nieuwe Omgevingswet en welke invloed deze heeft op de huidige manier van werken. In het vervolg
werk je met verschillende analysemethoden om de natuurwaarden van een gebied in kaart te brengen. Waarin wijkt natuur in de
stad af van natuur buiten de stad en waarmee heb je rekening te houden?
Dag 4, vrijdag 22 januari 2021
In wisselwerking met de baathouders van stadsnatuur kom je tot een eerste visie op de ontwikkeling van je plangebied. Welke
waarde voegt stadsnatuur toe aan de stad en voor wie? Wat is de betekenis van een gezonde stad? Verder maak je kennis met het
NL Greenlabel Gebiedslabel en wordt duidelijk op welke manier deze methodiek bijdraagt aan de borging van de kwaliteit van
stadsnatuur.
Dag 5, vrijdag 5 februari 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 construeren van zo’n visie vanuit de circulaire gedachte? Hoe ga je om met weerstand uit je omgeving en
kun je dit effectief inzetten? Wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering voor de leefbaarheid van de stad en welke
maatregelen kun je daartegen inzetten?
Dag 6, vrijdag 5 maart 2021
Naast de invloeden van fysieke mobiliteit op de leefbaarheid van de stad ga je deze dag dieper in op hetgeen mensen in beweging
brengt om tot een transitie te komen. Wat is het speelveld van de stedelijke transitie, welke rol spelen stakeholders in het gebruik
van de stedelijke natuur? En hoe kun je narratieve technieken toepassen bij het mobiliseren van belangrijke stakeholders?
Dag 7, vrijdag 19 maart 2021
Op deze dag komt de borging aan bod van de toegevoegde waarde die nieuwe stedelijke natuur mensen biedt. Hoe kun je het
verwezenlijken van de visie overeind houden ondanks de stapeling van eisen en de overdrachten gedurende het proces van
ontwikkeling, aanleg, onderhoud en exploitatie? Je leert hoe het NL Greenlabel Gebiedslabel je hierbij kan helpen.
Dag 8, vrijdag 26 maart 2021
Het wordt nu tijd om jouw business case hard te maken. De maatschappelijke en financiële kosten en baten komen in beeld.
Belangrijke vraag is hoe je aan de afwegingen bij de besluitvorming met betrekking tot jouw business case recht kunt doen.
Onmisbaar bij de realisatie van de case is kennis van de verschillende vormen van samenwerking, waaronder aanbesteden.
Dag 9, vrijdag 9 april 2021
Op deze dag presenteer je voor alle medecursisten jouw business case en reflecteer je op jouw persoonlijke ontwikkeling.
Begeleiders en medecursisten geven hun feedback. Tot slot krijg je het certificaat overhandigd en sluiten we af met een hapje en
een drankje. Je bent vanaf nu een Ambassadeur Leefbare Stad!

