OmgevingsCongres 31 mei

Bekijk de webversie

Het OmgevingsPlatform presenteert:

Laatste kans om je in te schrijven!
31 Mei is het zover en met
nog maar ruim 1 week te
gaan is het raadzaam om je
nu snel in te schrijven. Je laat
de kans om te ervaren hoe je
nu al aan de slag kan met de
Omgevingswet toch niet
voorbijgaan? Hoe ga je
samenwerken rond
burgerparticipatie, energietransitie, gasloos? Dat zijn nu al dringende
onderwerpen en daar gaan we het over hebben tijdens het
OmgevingsCongres!
Minder regels, meer doen! Maar dan moet je wel weten hoe je moet
samenwerken met andere partijen om tot een goed resultaat te komen.
Monique Arnolds is een van de sprekers in het
plenaire programma.
Zij is sinds de inwerkingtreding van de Crisis- en
herstelwet in 2010 Programmamanager
Implementatie en ondersteunt gemeenten door
mee te denken over mogelijkheden om innovaties
en experimenten bij deze wet onder te brengen.
Zo kunnen overheden vooruitlopend op de
Omgevingswet al werken volgens de geest van
deze wet.
Inmiddels kan zij putten uit haar ervaring met 160
projecten en die kennis brengt zij op een enthousiaste manier voor het
voetlicht.

MELD JE NU AAN!

Met medewerking van onder meer:

Voorzitter VBWTN
- Naar een duurzaam doel
zonder regels

Voorzitter Netwerk Jong
Leefomgeving
- Omgevingswetfitness

Energieleverancier bij
het Ministerie van CoCreatie

Communication Concert
- Landkaart co-creatie
overheid, burgers en
ondernemers

Lees hier het OmgevingsMagazine

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.

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

Leden van Stadswerk, VBWTN, Bouwend Nederland, Netwerk Jong
Leefomgeving, VHG en Platform Omgevingsmanagement.

€. 295,-

Voor hen die geen lid zijn van bovengenoemde organisaties

€. 95,-

*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.

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!
3D printen zorgt in de bouw voor compleet nieuwe processen, dat sluit
mooi aan bij de nieuwe processen die worden gevraagd door de
Omgevingswet. Ook daarover hoor je meer tijdens het congres.
Alle beschikbare informatie staat op www.omgevingscongres.nl
Ondersteunende partijen:

Mede mogelijk gemaakt door:

Met medewerking van:

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.

