
De Omgevingswet vervangt tientallen wetten over onder andere milieu,  
ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen. De wet heeft grote gevolgen 
voor veel medewerkers bij gemeenten en hun ketenpartners. Niet alleen  
vakinhoudelijk maar ook qua cultuur en werkwijze: de Omgevingswet  
brengt een ‘veranderopgave’ met zich mee.
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Amsterdam 
Jacob Bontiusplaats 9 (unit 331)  
1018 LL  Amsterdam
020 - 57 87 300

Utrecht 
Orteliuslaan 879
3528 BE  Utrecht
030 - 76 70 015

Algemeen 
info@bendergroep.nl  
bendergroep.nl

Deventer 
Keulenstraat 10D
7418 ET  Deventer
0570 – 677 174

Lees meer in onze brochure
 
Op onze website kunt u onze uitgebreide brochure, klik hier, over de Bender Omgevingswet Boost 
downloaden. Daarin treft u meer informatie aan over de inhoud van de training en de keuze in 
onderwerpen waarmee u voor iedere doelgroep een maatwerktraject kunt samenstellen.

Maak een vrijblijvende afspraak
 
Wij zetten voor het incompanymaatwerktraject uitsluitend docenten en trainers in uit de 
uitvoeringspraktijk. De trainingen bieden veel ruimte voor praktijkcasuïstiek, interactiviteit en 
onderlinge discussies. Samen met onze opleidingsadviseur stelt u het programma samen dat bij  
u past. Neem voor een vrijblijvend gesprek, een offerte of een (onderhandse) aanbesteding  
gerust contact op met onze academie:

E-mail : academie@bendergroep.nl
Telefoon : 030 - 767 00 16

Een impuls voor de invoering van de 
Omgevingswet in úw organisatie 
Met de Omgevingswet veranderen taken en functies. De 
mate waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de gekozen 
veranderstrategie in uw organisatie en de veranderopgave 
die u voor zichzelf ziet. Uw professionals moeten over 
voldoende inhoudelijke kennis beschikken om hun 
taken professioneel uit te voeren. Ze moeten echter 
ook meegaan in de veranderopgave. Om hen hierin te 
ondersteunen heeft de Bender Academie de Bender 
Omgevingswet Boost ontwikkeld.

Samen met u naar een op maat gesneden 
opleidingstraject

In het kader van opleidingen ligt de focus al snel op 
de inhoudelijke verdieping van de Omgevingswet. 
Maar de veranderopgave verdient evenveel aandacht. 
Bender maakt altijd de verbinding tussen die twee. In de 
voorbereiding leggen we samen de verbinding tussen 
de Omgevingswet en de visie van de eigen organisatie. 
Daardoor gebruiken we in de opleiding woorden en 
begrippen die de deelnemers herkennen uit de eigen 
organisatie. 

De opbouw van de Omgevingswet volgt de beleidscyclus. 
Deze vormt dan ook de kapstok waaraan we het 
opleidingsprogramma ophangen.

De Bender Omgevingswet Boost is een praktisch model 
om te komen tot een succesvol maatwerktraject dat de 
invoering van de Omgevingswet in úw organisatie een 
boost geeft.

Een naadloze verbinding met de gewenste 
organisatieontwikkeling 
 
Doelgroepen 
Samen met u bepalen wij de doelgroepen van het 
opleidingstraject. Per doelgroep stellen we een 
specifiek maatwerktraject samen, waarbij we kijken 
wat de deelnemers uit die doelgroep in hun werk nog 
nodig hebben voor een succesvolle invoering van de 
Omgevingswet.

Een voorbeeld van een groepsverdeling is:
•   Vergunningverleners
•   Toezichthouders en handhavers
•   Boa’s
•   Medewerkers klantcontactcentrum
•   Beleidsmedewerkers
•   Planopstellers
•   Projectleiders
•   Professionals van buiten het ruimtelijk domein
•   Managers
•   Juristen
•   College
•   Gemeenteraad

mailto:info%40bendergroep.nl?subject=
http://bendergroep.nl
http://brochure
https://bendergroep.nl/opleiding/bender-omgevingswet-boost/

