
↘ Verenigingsnieuws VBWTN

Deze pagina’s komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de Vereniging BWT Nederland. Kijkt u ook eens op www.bwtinfo.nl voor 

algemene berichtgeving over ons vakgebied en www.vereniging-bwt.nl met specifiek verenigingsnieuws.

Secretariaat VBWTN

Het secretariaat is gevestigd bij de 

Vereniging Stadswerk Nederland.

Vereniging BWT Nederland

Postbus 416  

6710 BK Ede

Tel. 0318 – 43 83 40

www.bwtinfo.nl

www.vereniging-bwt.nl

46   |   www.nbd-online.nl en www.omgevingindepraktijk.nl |

V
anuit het IFV worden we meegeno-

men in het kunnen bereiken van de 

doelen die de Omgevingswet be-

oogt, en kijken we onder andere 

naar de in samenwerking opgestelde handrei-

king ‘Brandveiligheid voor niet-zelfredzame 

inwoners’. 

Door de Omgevingswet wordt het doel belang-

rijker dan de regel. Hoe je de initiatiefnemer 

en zijn omgeving kunt overtuigen dit doel cen-

traal te stellen, leren we van Joyce Oomen: de 

techniek van Storytelling. Dit gaat over het 

overbrengen van de boodschap. Van visie, 

naar plan, naar overtuiging en draagvlak. 

Daarnaast wordt u uiteraard ook bijgepraat 

over de laatste stand van zaken rond de priva-

Managementsymposium en ALV op 8 juni 2017

Op 8 juni 2017 wordt bij het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem het 

Managementsymposium annex de ALV van de Vereniging Bouw- en 

Woningtoezicht Nederland gehouden. Deze locatie staat centraal voor de 

veiligheid in het fysieke domein, een onderwerp dat ook binnen het BWT  

steeds belangrijker wordt. 

te kwaliteitsborging en de impact van de aan-

genomen amendementen. Het manage-

mentsymposium, dat vooral een programma 

biedt voor de manager binnen het BWT, zal 

ook ingaan op de generatie Y en Z binnen de 

gemeentelijke overheid. Hoe we deze jonge 

ambtenaar binnen ons vakgebied kunnen  

motiveren horen we van Peter Verstoep van 

Kenneth Smit.

ALV

Een kort onderdeel van het managementsym-

posium is de jaarlijkse Algemene Ledenverga-

dering. In dit gedeelte hebben de vertegen-

woordigers van de gemeentelijke leden en de 

GOL-leden (Gemeenschappelijke Openbare 

Lichamen) stemrecht. Het managementsym-

posium van de Vereniging BWT Nederland is 

daarnaast natuurlijk de uitgelezen kans om op 

managementniveau met elkaar te netwerken 

over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en 

Woningtoezicht. Hier is ook voldoende ruimte 

voor opgenomen in het programma en de 

prachtige locatie zal hier zeker positief aan 

bijdragen.

Toegang

De toegang voor persoonlijke leden en maxi-

maal twee personen per gemeentelijk GOL-lid 

of geassocieerd lid, is gratis. Overige perso-

nen zijn ook welkom tegen betaling van € 150 

excl. Btw, per persoon. 

Schrijf u nu in via www.vereniging-bwt.nl of via 

www.bwtinfo.nl (zie op bwtinfo de button aan 

de rechterzijde op de homepage).

De stukken voor de ALV van de Vereniging BWT 

Nederland zullen eveneens begin juni op de 

website van de vereniging worden geplaatst. 

Deze zijn dan te vinden op de speciale pagina 

ALV 2017 (8-06-2017), aangemaakt op www.

vereniging-bwt.nl. Dat is dezelfde pagina 

waarop u zich kunt inschrijven voor deze bij-

eenkomst. 

Gelet op het programma van dit management-

symposium verwachten wij een grote op-

komst. De inschrijving sluit op 3 juni 2017 of 

eerder indien het maximaal aantal deelnemers 

is bereikt. Het bestuur van de Vereniging BWT 

Nederland ziet uit naar uw komst. ←
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MANAGEMENTSYMPOSIUM VBWTN 8 juni 2017

Voorlopig programma

09:30 - 10:00 uur Registratie deelnemers, ontvangst met koffie/thee

10:00 - 10:10 uur Opening door dagvoorzitter Wico Ankersmit (directeur VBWTN)

10:10 - 10:20 uur Welkomstwoord door voorzitter Margreet Schotman

10:20 - 11:00 uur  Welkom bij het Instituut Fysieke Veiligheid. Een kijkje in de keuken van het Instituut waarbij wordt ingezoomd 

op de veiligheid in de fysieke leefomgeving in relatie tot de doelen van de Omgevingswet, zoals het project 

‘Rembrand’.

11:00 - 11:20 uur Koffie/Theepauze

11:20 - 12:30 uur  Joyce Oomen “Hoe breng ik de boodschap over”. Joyce neemt ons mee in de techniek van Storytelling.  

De Omgevingswet gaat steeds meer uit van adviseren, samenwerken en co-creëren. Kortom, de boodschap  

anders brengen dan zeggen dat het niet past binnen de regels. Het overbrengen van het doel van de regel  

en de kwaliteit die we ermee willen bereiken, staan hier centraal.

12:30 - 13:30 uur Lunchpauze 

13:30 - 14:00 uur  ALV: jaarverslag, jaarrekening, jaarplan, meerjarenbegroting en bestuursbenoemingen. Toelichtingen door  

de voorzitter en de penningmeester.

14:00 - 14:30 uur  De Wet kwaliteitsborging in de Eerste Kamer. En nu? U wordt bijgepraat over de laatste stand van zaken rond  

de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, hoort over de effecten van de amendementen en de behandeling in 

de Eerste Kamer.

14:30 - 15:00 uur Koffie/Theepauze

15:00 - 15:30 uur  De Generatie Y en Z bij de overheid en hun drijfveren. Is de lokale overheid wel interessant voor de generatie Y 

en Z? Zijn we voldoende in staat hen te boeien en te laten groeien? Peter Verstoep van Kenneth Smit neemt ons 

mee in deze uitdaging.

15:30 – 16:00 uur  Hoe halen we onze duurzaamheidsdoelen? Iedere gemeente is bezig met beleid over duurzaamheid.  

Maar hoe gaan we deze doelen behalen en wat is de rol van het BWT hierin? Van regelgericht naar doelgericht 

bij duurzaamheid.

16:00- 17:00 uur Afsluitende borrel


