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Het opleidingsabonnement van Segment
➔ Opleiden voor de nieuwe Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet zorgt voor een duidelijke vraag naar
nieuwe opleidingen. Segment volgt de nieuwe Omgevingswet
op de voet. Wij springen in op vraagstukken van gemeenten
en andere overheidsinstellingen en ontwikkelen hiervoor
opleidingen. Opleidingen die ertoe doen, met diepgang.
Klassikaal in combinatie met digitaal. Met docenten uit de
praktijk, die precies snappen wat er speelt in jouw organisatie.

➔ Periodiek opleiden
Ook nieuw is ons unieke opleidingsabonnement. Met dit
abonnement krijgt u een aanbod van cursussen en workshops
die je medewerkers gedegen voorbereiden op de nieuwe wet.
In overleg met jouw organisatie stemmen we het cursusaanbod
en opleidingsritme op maat af. Dit cursustraject wordt vastgelegd
in een schema: je eigen Opleidingskalender. Ook opfriscursussen,
updates en bijscholing worden hierin opgenomen. Na afloop van
het cursusprogramma hebben de cursisten de benodigde kennis
in huis. Zo wordt bereikt dat je organisatie in zijn geheel naar
een ander deskundigheidsniveau wordt gebracht. Het niveau dat
nodig is voor de juiste uitvoering van de nieuwe Omgevingswet.

➔ Periodiek voortgangsgesprek
In de Opleidingskalender plannen we periodiek een overleg in,
terugkerende ijkmomenten om de stand van zaken door te
nemen. Hoe verloopt het opleidingstraject? Zijn de leerdoelen
veranderd? Moet een cursus gericht worden aangepast? Zo
houden we de lijnen kort en blijven we met elkaar in contact.

Overzicht opleidingsgebieden
1 Algemeen kennisdeel nieuwe Omgevingswet
Een algemene en organisatiebrede scholing over het nieuwe
omgevingsrecht. Er komen algemene onderwerpen aan de orde:
• Waarom een nieuwe wet?
• Wat is de opbouw van de wet?
• Wat is nieuw?
• Welke kerninstrumenten zijn er?
• Diverse begrippen.
Medewerkers maken zich de Omgevingswet op hoofdlijnen eigen.
Wat houdt het precies in, wat wordt er van ons verwacht en hoe
pakken we dit intern aan. Zo leren ze de wet kennen, deze te
onderschrijven en de meerwaarde ervan in te zien. Dit maakt
één geheel van de organisatie: een gelijk speelveld waarin alle
betrokkenen bij het nieuwe omgevingsrecht dezelfde taal leren
spreken. Medewerkers haken makkelijker aan bij de noodzakelijke organisatieaanpassing en ingrijpende cultuurverandering.
En zijn gemotiveerd hun steentje bij te dragen. Na het algemene
kennisdeel is er de mogelijkheid om met specifieke medewerkers
de verdieping in te gaan.

2 Beleidsontwikkeling nieuwe Omgevingswet
In de verschillende cursussen besteden we aandacht aan
de optimale toepassing van het Omgevingsrecht. Aan de orde
komen onderwerpen als:
• de Omgevingsvisie;
• het Omgevingsplan;
• de vier AMvB’s;
• grondexploitatie;
• planschade;
• rechtsbescherming.
Deze verdieping wordt ingevuld in nauw overleg met de
organisatie. Wat biedt de Omgevingswet en wat kan jouw
gemeente ermee? En hoe vertaalt zich dit en welke kerninstrumenten zijn er? En hoe ga je als beleidsadviseur om met de
Omgevingsvisie? Deze vragen behandelen we via praktijkcases.

3 Uitvoering nieuwe Omgevingswet
Vervolgens richten we ons op de optimale uitvoering van het
nieuwe omgevingsrecht. In de verschillende cursussen komen
onderwerpen aan de orde als:
• AMvB’s;
• ministeriële regelingen;
• vergunningverlening;
• handhaving;
• rechtsbescherming.
Ook deze verdieping wordt ingevuld in nauw overleg met de
betrokkenen van je organisatie: uitvoerders van de Omgevingswet op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving.
Zij komen uitgebreid te weten wat het nieuwe Omgevingsplan
en de APV-bepalingen hierin betekenen voor de uitvoering van
hun werk.

4 Cultuurverandering nieuwe Omgevingswet
Deze module behandelt de gewenste gedragsverandering
van medewerkers, bestuurders en burgers. Als iedereen in de
organisatie de grote lijnen en mogelijkheden van de wet kent is
er ruimte voor een cultuuromslag. Volgens de minister bestaat de
omgevingswet maar voor 20% uit gewijzigde regels. De overige
80% heeft betrekking op de grote cultuurverandering, bij de
overheid én de samenleving. Segment heeft hiervoor interessante
workshops en ateliersessies ontwikkeld.

Ook een opleidingsabonnement?
➔ Segment Opleidingen
Elk jaar ontwikkelen vele duizenden ambtenaren zich in hun
vakgebied met een cursus, workshop, training of college van
Segment. Wij zijn al meer dan 20 jaar een organisatie van vakinhoudelijke en veranderkundige professionals die bovenop de
ontwikkelingen in de markt zitten. Wij ondersteunen de overheid
met strategische leergangen, op veranderen gerichte large-scaleevents, vakinhoudelijke scholing en een vaardigheidslab gericht
op attitude en persoonlijke vaardigheden.

➔ Offerte
De nieuwe Omgevingswet gaat uit van vertrouwen. Met het
opleidingsabonnement van Segment kun je erop vertrouwen
dat je organisatie op tijd klaar is voor de nieuwe Omgevingswet.
Interesse? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag naar
je toe om vrijblijvend de mogelijkheden voor en leerbehoefte
van jouw gemeente te bespreken. Bovendien lichten wij toe wat
je van Segment mag verwachten. Wij inventariseren waar jij staat
en wat de opleidingsbehoefte is. Zo maken wij een offerte op
maat voor het opleidingsabonnement. Volledig afgestemd op je
eigen organisatie en wensen.

➔ Contactgegevens
033 - 434 50 80
segment@segment.nl

Leidt op, adviseert en inspireert

