OmgevingsCongres 31 mei

Bekijk de webversie

Het OmgevingsPlatform presenteert:

Duurzaamheid en Omgevingswet
Energietransitie, ruimtelijke adaptatie, circulair bouwen, maar ook
burgerparticipatie. Hoe verhoudt zich dit allemaal tot de omgevingswet,
maar belangrijker nog: wat kan ik er morgen al mee.
Het 2de OmgevingsCongres heeft sprekers uitgenodigd die tijdens
hun workshop onder meer hiermee aan de slag gaan.
Juul Osinga:
Voorzitter Netwerk Jong
Leefomgeving

Dorus Teeuwen:
Communication
Concert

- Omgevingswetfitness

- Landkaart co-creatie
overheid, burgers en
ondernemers

Ruud de Graaf:
Senior adviseur bij
VOLQ

Wouter de Boer:
Programmamanager
gemeente Katwijk
- Adviseur en
'Buitenboordmotor'
mbt kerninstrumenten

- 'Intaketeam' voor
cutuurverandering

Neem een jonge collega mee!
Neem een jonge collega mee voor het
sterk gereduceerde tarief van € 95,-*.
Het OmgevingsPlatform biedt deze
mogelijkheid om de betrokkenheid
van jonge professionals,
kennisontwikkeling en doorwerking
tussen generaties te stimuleren.

JA, IK DOE MEE EN MELD MIJ AAN!
Het OmgevingsCongres is toegankelijk voor iedereen die tijdens het werk te
maken krijgt met de Omgevingswet. En nee, we hebben het niet over de
juridische kant van de wet. Wij kijken naar cultuurverandering! Hoe ga je
straks met elkaar samenwerken? Waar liggen de knelpunten en hoe los je
die op!
Er zijn veel cultuurverschillen, maar net als een 3D printer een brug kan
printen, is het mogelijk een brug te bouwen tussen die verschillen.
Alle beschikbare informatie staat op www.omgevingscongres.nl

Kosten, incl. koffie/thee, lunch en borrel
€. 195,€. 295,€. 95,-

Leden Stadswerk, VBWTN, Bouwend Nederland, Netwerk Jong Leefomgeving
Voor hen die geen lid zijn van bovengenoemde organisaties
*Voor een jonge professional (35 jaar of jonger op de dag van het
OmgevingsCongres) die wordt meegenomen door een oudere collega
Wanneer je gebruik maakt van deze regeling vul je in het aanmeldformulier
bij ‘jonge professional meenemen’ de naam en de geboortedatum in van de
jonge collega.

Ondersteunende partijen:

Mede mogelijk gemaakt door:

Het OmgevingsPlatform is opgericht in 2017 en heeft in dat jaar roadshows en het eerste
OmgevingsCongres georganiseerd in verband met de Omgevingswet.
Doel van het Platform: partijen bij elkaar brengen en inspireren tot een goede samenwerking in
de toekomst.

CONTACT
Twitter

Website

LinkedIn

Ingeborg Kriegsman | 06 46322097
Hans van Gurchom | 06 51355455
Eric Houtman | 06 22695028
E | info@omgevingsplatform.nl
W | www.omgevingsplatform.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u Info@omgevingsplatform.nl toe
aan uw adresboek.

