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Wij organiseren fysieke werkateliers Omgevingswet voor leidinggevenden. Deze organiseren we 

landelijk (zie website A&O-fonds Waterschappen en/of A&O fonds Gemeenten). Maar indien 

gewenst organiseren we deze werkateliers ook op verzoek. Daarvoor gelden een aantal regels. 

 

Voorwaarden werkatelier Omgevingswet voor leidinggevenden 

 Het werkatelier is specifiek bedoeld is voor (direct) leidinggevenden.  

 Het minimale aantal deelnemers is 10 leidinggevenden. Het maximale aantal deelnemers is 

20 leidinggevenden 

 De leidinggevenden zijn afkomstig uit minstens 3 verschillende organisaties (gemeenten, 

veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, GGD’s of waterschappen).  

 Deelnemers uit andere organisatie dan hierboven genoemd zijn welkom. Zij ontvangen wel  

een factuur voor de daadwerkelijke kosten voor dit werkatelier. 

 

A&O- fonds Waterschappen en A&O fonds Gemeenten 

 Wij zorgen voor de trainers. En dus ook voor de kosten van de trainers. 

 Wij zorgen voor naam-stickers, pennen en schriften. 

 Wij overleggen met jullie en de trainers over een datum. 

 De training duurt 3 uur. De begintijd wordt afgesproken in overleg met de trainers. 

 

Geïnteresseerde organisatie 

 Jullie zorgen voor een locatie, deelnemers en catering. 

 Jullie nodigen de deelnemers uit. 

 Als er deelnemers uit andere organisaties meedoen dan gemeenten, doorgeven aan deze 

deelnemers dat zij een factuur ontvangen voor de daadwerkelijke kosten voor dit 

werkatelier. 

 In de locatie moet ruimte zijn voor 20 deelnemers en 2 trainers. De trainers willen graag 

stoelen voor alle aanwezigen. En ruimte om te bewegen. Daarnaast gaat de groep in groepjes 

uit elkaar.  

 Een beamer of scherm is nodig voor de presentatie. Flipover met stiften is altijd handig 

 Catering houdt in elk geval koffie en thee. Meer mag, is naar eigen invulling.  

 Jullie geven uiterlijk 10 werkdagen voor de start van het werkatelier door als er: 

 minder dan 10 leidinggevenden zijn 

 en/of het aantal deelnemende organisaties is lager dan 3. 

Het werkatelier kan dan namelijk niet doorgaan. Als we dit later horen dan 10 werkdagen 

van te voren, dan brengen we onze kosten in rekening.  

Meer informatie 

 Annemie van Loon, annemie.vanloon@aenowaterschappen.nl 

 Esther Loozen, fd@aeno.nl 
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