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D
e zeer boeiende lezing ‘De Wolf & 

Leiderschap’ die momenteel ook in 

theaters wordt gepresenteerd, wordt 

gehouden door Hugh Jansman en 

prof. dr Bas Kodden. Jansman is wildlife eco-

logist bij Wageningen Environmental Rese-

arch Centre en tevens de absolute specialist 

op het gebied van wolven in Europa. Kodden 

is directeur Executive MBA Nyenrode Busi-

ness University. Samen nemen ze de deelne-

mers mee in leiderschap in de dierenwereld 

en in het bijzonder de wolf die haar leider-

schapsvaardigheden vol moet inzetten om in 

een nieuwe leefomgeving overeind te blijven. 

We kunnen namelijk veel leren van de wolf 

die ook in een voor haar nieuwe leefomge-

ving moet zien te overleven. En dit doet de 

Leiderschap in een nieuwe omgeving

Op 5 juni 2019 vindt het jaarlijkse Managementsymposium van de Vereniging 

BWT Nederland plaats. Tijdens dit managementsymposium staat de nieuwe rol 

van de leidinggevende VTH met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging 

centraal. De managers en andere deelnemers aan het managementsymposium 

worden meegenomen in het onderwerp: ‘De Wolf & Leiderschap’.

wolf door leiderschap te tonen en vooral door 

zich aan te passen aan de veranderingen die 

voor dit overleven in deze nieuwe leefomge-

ving noodzakelijk zijn.

Verder wordt u tijdens het managementsym-

posium uiteraard bijgepraat over de Wet kwali-

teitsborging voor het bouwen. Ook komt het 

implementatietraject aan bod, aangezien dan 

de Eerste Kamer heeft gestemd over deze wet 

en we weten of we met of zonder deze wet 

deze nieuwe leefomgeving ingaan. 

Het laatste inhoudelijke onderwerp betreft de 

Levende Lerende community BWT die inmid-

dels wordt opgezet en moet gaan uitgroeien 

tot een landelijke intergemeentelijke samen-

werking op ons vakgebied. Het gaat hier over 

samenwerking tussen vakmensen en vooral 

over het overdragen, delen en verder verbete-

ren van deze kennis.

ALV

Een kort onderdeel van het managementsym-

posium is de jaarlijkse Algemene Ledenver-

gadering. In dit gedeelte hebben de vertegen-

woordigers van de gemeentelijke leden en de 

GOL (Gemeenschappelijke Openbare Licha-

men)-leden stemrecht. Het managementsym-

posium van de Vereniging BWT Nederland is 

daarnaast natuurlijk de uitgelezen kans om 

op managementniveau met elkaar te netwer-

ken over alle ontwikkelingen binnen het 

Bouw- en Woningtoezicht. Hier is ook vol-

doende ruimte voor opgenomen in het pro-

gramma en de prachtige locatie zal hier zeker 

positief aan bijdragen.

Locatie

Het managementsymposium wordt gehouden 

in Villa Jongerius in Utrecht, op 10 minuten lo-

pen van het Centraal Station en gelegen naast 

de Jaarbeurs. Villa Jongerius is een Rijksmonu-

ment en kent een lange geschiedenis van lei-

derschap. Kijk voor een impressie van de loca-

tie op www.villajongerius.nl.

 

Inschrijven voor het managementsymposium 

kan via www.vereniging-bwt.nl.
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In april zijn door het land heen vijf zeer 

interessante VBWTN-regiodagen gehouden. 

De presentaties van deze regiodagen zijn 

allemaal te vinden op de website www.

bwtinfo.nl of op www.vereniging-bwt.nl. 

Naast de presentaties die op iedere regio-

dag zijn gehouden, zoals de actualiteiten 

Bouwbesluit, het toekomstige vergunning-

vrije bouwen en de presentatie over het 

bestuursakkoord, was er op iedere regiodag 

ook een lokaal onderwerp waarover een 

presentatie is gehouden. 

Drie van deze lokale presentaties willen wij 

graag onder uw aandacht brengen. 

In Nijmegen stond het onderwerp ‘Chroom 

6’ centraal. Een presentatie over de risico’s 

voor omgeving en degene die er mee moe-

ten werken en ermee in aanraking kunnen 

komen, zoals de toezichthouder. 

In Eindhoven werden de deelnemers mee-

genomen in de ontwikkelingen van de afde-

ling VTH in Eindhoven met het thema ‘Ver-

der leren kijken’. Hierin werd ingegaan op 

de nieuwe competenties van de medewer-

ker die onder de Omgevingswet en Wkb 

meer als adviseur, facilitator en partner in 

de keten zal moeten gaan werken. 

In Amsterdam ging de presentatie over 

‘Casco funderingsonderzoek en de huidige 

bouwdynamiek in Amsterdam’ In deze pre-

sentatie vindt u mooie tekeningen van de in 

Amsterdam door de jaren heen toegepaste 

funderingstechnieken. Deze technieken zijn 

in deze binnenstad op palen een blijvende 

uitdaging om hetgeen er bovenop is ge-

bouwd overeind te houden. 

Erg interessant waren ook de vijf verschil-

lende presentaties van kwaliteitsborgers 

die vanuit hun eigen optiek de samenwer-

king tussen de gemeenten en de kwaliteits-

borgers wisten toe te lichten. Het is dan ook 

zeer de moeite waard deze presentaties 

een keer rustig te bekijken.

Terugblik op vijf boeiende regiodagen

Regiodag in Eindhoven.


