
WELKOM
ROTTERDAM – 11 OKTOBER 2018



PROGRAMMA

13.00 uur - Lezingen

• Lezing 1 – De Omgevingswet en omgevingsveiligheid en -gezondheid; wat verandert er? 
- Door Ingeborg Absil, Directie Omgevingsveiligheid en Milieu van het Ministerie van I&W

• Lezing 2 - Organisatieverandering - Hoe verandert je boodschap? 
- Door Anne-Geer de Groot en Annika Hesselink, projectleiders programma Ruimte voor de 
Rivier

• Lezing 3 - Wat betekent dit voor de lokale situatie?
- Met de lokale netwerkpartners gaan we in gesprek over wat zij aan elkaar hebben en hoe 
zij optimaal (kunnen) samenwerken.  

14.40 uur - Workshop ‘Blijf de professional die u bent’ - onder leiding van Hugo Beijer

17.00 uur - Borrel
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De Omgevingswet en 
omgevingsveiligheid en -gezondheid

Door Ingeborg Absil

Directie Omgevingsveiligheid en Milieu 

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

naar presentatie
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Door Anne-Geer de Groot en Annika Hesselink, 

projectleiders programma ‘Ruimte voor de Rivier’

naar presentatie

Organisatieverandering
Hoe verandert je boodschap?
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Wat betekent dit voor de 
lokale situatie?

Met lokale netwerkpartners 

in de regio Zuid-Holland Zuid



Hoe ziet het netwerk eruit?
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2 PROVINCIES
73 GEMEENTES
8 WATERSCHAPPEN
5 VEILIGHEIDSREGIO’S
6 OMGEVINGSDIENSTEN
5 GGD REGIO’S



Hoe werk je in deze situatie optimaal samen?

In gesprek met:

• Henk Saak - GGD Zuid-Holland Zuid 

• Mirella Zonderop - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

• Edwin Tromp - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

• Jenny van Boxel - Gemeente Hendrik Ido Ambacht, RO



PAUZE
20 minuten



Workshop
Blijf de professional die u bent



Inleiding
10 minuten

Welke (communicatie)vaardigheden heeft u nodig 

om optimaal samen te werken?



Gesprek 1 - voorbereiden
10 minuten

Bereid in groepen het gesprek voor aan de hand 
van de casus Wagenwerkplaats - Amersfoort.



Gespreksronde 1
10 minuten

Ga in gesprek met de andere partij aan de hand 
van de casus Wagenwerkplaats - Amersfoort.



10 minuten

Evalueer samen het gesprek aan de hand van de 
criteria: luisteren, meedenken, coalities sluiten. 

Evaluatie



Gesprek 2 - voorbereiden
5 minuten

Bereid in groepen het gesprek voor aan de hand 
van de casus iPhone X.



Gespreksronde 2
5 minuten

Ga in gesprek met de andere partij aan de hand 
van de casus iPhone X.



Evaluatie
10 minuten

Evalueer samen het gesprek aan de hand van de 
criteria: luisteren, meedenken, coalities sluiten. 



Gesprek 3 - voorbereiden
10 minuten

Bereid in groepen het gesprek voor aan de hand 
van de casus Wagenwerkplaats - Amersfoort.



Gespreksronde 3
10 minuten

1 groep voert plenair het gesprek aan de hand 
van de casus Wagenwerkplaats - Amersfoort.



15 minuten

Plenair evalueren we het gesprek aan de hand van de 
criteria: luisteren, meedenken, coalities sluiten. 

Evaluatie



Afsluiting
5 minuten

Best practices

Wat heeft u geleerd? Hoe gaat u nu verder?



Borrel
Praat nog even na met elkaar bij de borrel


