
 

 

Ben jij klaar voor de 
nieuwe 
omgevingswet? 

 

Twee-daagse training 
voor beleidsadviseurs 
 
 

 

 

 

 

Werken in de geest van de nieuwe Werken in de 
geest van de nieuwe Omgevingswet kan nu al. 
Sterker nog: voorbereiden op de Omgevingswet 
neemt tijd in beslag. Tijd die nodig is voor een 
cultuuromslag en voor het omschakelen naar 
een nieuwe benadering van de fysieke leefom-
geving. Die tijd moet je nu benutten om in 
2021 goed beslagen ten ijs te komen. 

 

Wanneer: 5 en 21 juni 2018 

Waar: Utrecht 

 

Kosten € 897,00 voor twee dagen, inclusief 
lunch 

 

Door wie: Dick Spel  

 
 

 

 
Jouw docent:  Dick Spel  
 
Visies, programma\s en beleid toepasbaar 

maken, dat is belangrijk. Ik maak struc-

turen zichtbaar. Leg verbanden tussen de 

theorie en de praktijk. En leer cursisten te 

focussen op wat echt belangrijk is. Door 

lange ervaring in het lokaal bestuur en met 

het geven van cursussen en trainingen pro-

beer ik mijn cursisten te boeien en te be-

wegen met veel voorbeelden uit de dage-

lijkse praktijk. Leren en doen, dat is het 

motto. Dat geldt ook voor de Omgevings-

wet. Kennis overdragen, weten waar de 

Omgevingswet toe leidt en waar zelf nu al 

mee te beginnen 



blz 2 van 2 

Praktisch Glashelder Samen 

Waarom zou je deze training volgen? 
 

De training is geschikt voor professionals op minimaal 

HBO+ niveau… 

1. Die hun vakkennis en competenties willen ver-

beteren en actief aan de slag willen met een effectieve 

training. 

2. Die kennis en ervaring willen opdoen, die zij 

morgen in hun werk kunnen toepassen. Vandaag le-

ren, morgen mee aan de slag. 

3. Leren om een meer integrale benadering toe te 

passen. Een meer actieve aanpak en het versnellen en 

verbeteren van processen, waardoor de kwaliteit van 

de leefomgeving toeneemt. 

4. Binnen de gehele organisatie: meer inzicht krij-

gen in en begrip voor cultuurverschillen en kennis en 

welke rol dit speelt bij succesvol veranderen.  

Inschrijven 
Meld je aan via de website van de Van Leijen 

Academie: www.vanleijenacademie.nl  

 

Contact 
Heb je vragen? Wil je graag wat meer informatie?  

Stuur dan een e-mail naar  

info@vanleijenoverheidsrecht.nl  

of bel 073 747 04 03.  

 
 

 

Van Leijen Academie is gevestigd in De Koffiebrandery 

Daviottenweg 40 | 5222 BH  ’s-Hertogenbosch 

T  073 747 04 03 

E  info@vanleijenoverheidsrecht.nl 

Datum en locatie 
 

Datum: 5 en 21 juni 

Locatie: ‘s-Hertogenbosch 

 

Kleine investering,  

groot effect! 
 

Geen BTW nodig. 

Deze training kost € 897, inclusief koffie, 

thee, lunch, studiemateriaal en het boek 

“Werken in de geest van de omgevings-

wet”.  

Minimaal 6, maximaal 20 deelnemers per 

masterclass.  

Vol = vol! 

 

Leden van een expertgroep krijgen 10% 

korting. Twee weten meer dan één. Neem 

een collega mee en krijg 10% korting per 

collega.  

 

 

 

https://www.vanleijenacademie.nl/werken-in-de-geest-van-de-omgevingswet-voor-beleidsadviseurs/
mailto:info@vanleijenoverheidsrecht.nl

