Voorwaarden werkatelier Omgevingswet voor leidinggevenden
Wij organiseren werkateliers Omgevingswet voor leidinggevenden. Die 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:
•
•

Het werkatelier is specifiek bedoeld is voor leidinggevenden.
Qua deelnemers geldt dat we minstens 8 leidinggevenden en maximaal 20 leidinggevenden
afkomstig uit 3 verschillende organisaties (gemeenten en waterschappen) willen voor dit
werkatelier.

En qua taakverdeling
•
•
•
•

Wij zorgen voor de trainers. En dus ook voor alle kosten van de trainers.
In overleg met jullie en de trainers wordt een datum gekozen.
De training duurt 3 uur. Bij voorkeur van 9.30-12.30. In overleg met de trainers kan dit
worden aangepast.
Jullie zorgen voor een locatie, deelnemers en catering.
o In de locatie moet ruimte zijn voor maximaal 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.
o Jullie geven uiterlijk 10 werkdagen voor de start van het werkatelier door als er
minder dan 8 leidinggevenden zijn en/of het aantal deelnemende organisaties is
lager dan 3. Het werkatelier kan dan niet doorgaan. Als we dit later horen (dus
bijvoorbeeld bij het begin van het werkatelier) dan brengen we de gemaakte kosten
in rekening.
o Deelnemers uit andere sectoren dan de waterschappen of gemeenten zijn welkom.
Zij ontvangen dan een factuur voor de daadwerkelijke kosten voor dit werkatelier.
o Catering houdt in elk geval koffie en thee. Meer mag, is naar eigen behoefte.

Meer informatie
•
•

Annemie van Loon, mailto:annemie.vanloon@aenowaterschappen.nl
Esther Loozen, esther.loozen@aeno.nl
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Omgevingswet voor leidinggevenden in één ochtend
Om leidinggevenden te ondersteunen bij de verandering die de Omgevingswet vraagt, bieden het
A&O-fonds Gemeenten en het A&O-fonds Waterschappen een unieke mogelijkheid om in een
ochtend kennis, inzicht en gereedschap hiervoor te krijgen.
In deze intensieve workshop nemen we je in vogelvlucht mee langs de belangrijkste punten van de
Omgevingswet, hoe vandaag en morgen aan elkaar zijn verbonden, wat de veranderingen betekenen
voor jouw medewerkers en hoe jij daar mee aan de slag kunt gaan.

Aan het einde van de bijeenkomst…
•
•
•
•
•

Weet je wat de Omgevingswet (in vogelvlucht) inhoudt
Heb je inzicht wat de doelen van de Omgevingswet betekenen voor jouw medewerkers
Heb je inzicht in wat jouw rol als leidinggevende is in de veranderingen die de Omgevingswet
vraagt
Heb je inzicht om je rol in te kunnen vullen
Heb je samen met andere leidinggevenden ervaringen gedeeld en geoefend

Programma
09.00 – 09.30 uur
09.30 – 09.50 uur
09.50 – 10.50 uur
10.50 – 11.00 uur
11.00 – 12.10 uur
12.10 – 12.30 uur
12.30 uur

Inloop
Welkom
Doelen en context Omgevingswet, aan de slag met profielen van de toekomst
Pauze
Oefenen met gereedschapskist voor anderen
Duiding en afronding
Einde werkatelier

Doelgroep
Deze workshop is nadrukkelijk bedoeld voor direct leidinggevenden.
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