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Voor wie?

Werk je momenteel aan projecten in de openbare 

ruimte en merk je dat het complexe werkveld 

meer van je vraagt? En ben je momenteel 

werkzaam op HBO niveau?

Dan is deze cursus bij uitstek geschikt voor jou!

De cursus is bedoeld voor beleidsmakers, 

projectleiders, adviseurs en bedrijven die 

professioneel bezig zijn met de planning, 

ontwikkeling en beheer van de groene leefomge-

ving.

Wat je kunt verwachten

Het programma van de cursus ‘strategisch beheer 

van de openbare ruimte’ bestaat uit vijf cursusda-

gen met ieder een eigen hoofdthema. Parallel aan 

deze thema’s werk je aan je eigen individuele 

vraagstuk.

Cursusdag 1: Huidige staat van de openbare 

ruimte

- Rollen en functies in de openbare ruimte

- Actualiteit en ontwikkelingen in de openbare 

ruimte, wat betekent dit voor jouw beleid?

- Formuleren actuele (ontwikkel)vraag van jezelf en 

je organisatie ten aanzien van Strategisch beheer 

Openbare Ruimte

Cursusdag 2: Visievorming en strategie

- Visievorming

- Van visie naar organisatie

Cursusdag 3: Organisatie van beheer

- Budgetteren

- Inkoopstrategie

- Contractvorming en Regie

Cursusdag 4: Monitoring van beheer en nieuwe 

technologieën

- Sturen op kwaliteit in een veranderde openbare 

ruimte

-  Risicomanagement

- ‘Smart’ city

Cursusdag 5: Presentatie, Refl ectie en Feedback

- Presentatie eigen casus

- Feedback en refl ectie

Wat vragen wij van jou? 

Een vooropleiding op mbo niveau 4 of hbo niveau 

of hbo werk- en denkniveau verkregen door 

werkervaring.

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit 5 lesdagen van 9.00 tot 16.00 

uur. 

Investering en startdata

Kijk voor actuele prijzen en startdata op onze 

website www.haskennistransfer.nl 

Locaties 

HAS Hogeschool ‘s-Hertogenbosch

Certifi cering 

Heb je de cursus met goed gevolg doorlopen, 

dan ontvang je een bewijs van deelname. Dit 

certifi caat wordt erkend door de Vereniging van 

Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)..

Scope

De openbare ruimte wordt steeds belangrij-

ker, denk aan gezondheid, recreatie en 

andere maatschappelijke doelstellingen. De 

politiek stimuleert participatie en social return 

is vast onderdeel van elk project. Desondanks 

wordt er vaak bezuinigd op de beheerbud-

getten en moeten investeringen verantwoord 

worden. Er treedt een verschuiving op van 

verantwoordelijkheden van de opdrachtgever 

naar de opdrachtnemer. Kortom, volop 

ontwikkelingen. Dit vraagt om een andere 

benadering van het beheer van de openbare 

ruimte. 

Kenmerkend voor deze cursus

De cursus faciliteert een groeiproces, een 

zoektocht naar een andere manier van 

werken en een nieuwe rolverdeling tussen 

bewoners, ondernemers, uitvoerende partijen 

en de gemeente. Je leert tijdens de cursus 

om ‘groen’ op een doordachte wijze in te 

zetten. Tijdens de cursus staan casussen en 

verkregen kennis en inzichten van de 

kennispartners, naast je eigen casussen, cen-

traal. Opdrachten worden op jouw praktijk 

toegespitst. Je werkt tijdens de cursus aan 

een actuele interne vraag van jouw bedrijf/de 

organisatie. Tijdens de laatste lesdag 

presenteer je het antwoord op deze vraag en 

zullen je medecursisten en docenten 

feedback geven.

Bovenal biedt de cursus je de gelegenheid 

‘kennis en ervaringen uit te wisselen’ met 

collega’s uit het werkveld. In de cursus zijn 

zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers 

vertegenwoordigd.
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