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GEMEENTELIJK BEHEER IN BEWEGING  
 

Algemeen 

Cursusleider/trainer: ir. A.A. (Jos) van de Griend 

Over de cursusleider: Jos van de Griend werkt als zelfstandig professional onder de naam Van de 

Griend Management & Advies. Van de Griend heeft meer dan 25 jaar ervaring 

als adviseur, projectleider, team- en afdelingsmanager op het gebied van de 

openbare ruimte en infrastructuur. Zowel bij de overheid als ingenieurs- en 

adviesbureaus. 

Bijdragen van: Rinus Kuijper (provincie Gelderland), Roel ter Horst (gemeente Scherpenzeel), 

Ruben de Kruijff (Avri) en Theo Borst (Greenpoint Advies) 

Trainingsvorm:  in-company / open inschrijving 

Groepsomvang: 5 – 25 deelnemers 

Trainingsdoel:  professionele ontwikkeling teams Beheer Openbare Ruimte 

 

Bent u als manager of medewerker werkzaam in het beheer van de gemeentelijke openbare 

ruimte? Krijgt u steeds meer te maken met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van asset 

management, beeldgericht werken en datamanagement? Speelt dienstverlening een steeds 

prominentere rol? En heeft u het gevoel dat er meer uit de samenwerking tussen de 

beheerdomeinen te halen valt? Wilt u hier professioneel op inspelen? Maar weet u niet hoe en 

zoekt u naar concrete oplossingen? Dan is de training ‘Gemeentelijk beheer in beweging’ geschikt 

voor u en uw team.    

 

Aanleiding 

De ontwikkelingen waar de gemeentelijk beheerder mee te maken heeft zijn divers en vaak complex. 

Zo bestaat er een toenemende behoefte aan een integrale aanpak van de openbare ruimte en nemen 

technologische ontwikkelingen op het gebied van datamanagement een hoge vlucht. Daarnaast spelen 

bijvoorbeeld de intrede van het asset management denken, nieuwe contractvormen en de veiligheid 

van kunstwerken een steeds grotere rol. En dat vaak in een organisatie in beweging; denk alleen maar 

aan de ontwikkeling van regiegemeenten. 

Voor de beheerder is het bijna onmogelijk om al deze ontwikkelingen bij te benen; laat staan er op te 

anticiperen. Met als gevolg dat hij zijn beheertaak niet optimaal kan vervullen. 

 

De training ‘Gemeentelijk beheer in beweging’ biedt inzicht in de belangrijkste actuele ontwikkelingen 

en vooral concrete handvatten en aanwijzingen om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen. Alles 

om ervoor te zorgen dat u het beheer van de openbare ruimte succesvol kunt verzorgen. 

 

Programma 

De interactieve training bestaat uit twee dagen en bevat naast theorie vooral veel praktijk. 

 

DAGDEEL 1 – INTRODUCTIE, BEHEER VANUIT STRATEGISCH PERSPECTIEF 

 Historie en ontwikkelingen – ontwikkeling naar levenscyclus denken 

 De beheerder als dienstverlener – belang van het dienstverleningsconcept 

 Hoe organiseer ik het beheer? 

 Beheer in een regieomgeving 

 Casus ‘Grip op het beheer’ 
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DAGDEEL 2 – ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK 

 Intergemeentelijke samenwerking (perspectief: Avri) 

 Betekenis van asset management voor het gemeentelijk beheer 

 Nieuwe normen in het beheer - ISO 55000 (asset management) en NEN2767 (conditiemeting) 

 

DAGDEEL 3 – BEHEER VANUIT TACTISCH PERSPECTIEF 

 Een rondje langs de (beheer)velden – de verschillende disciplines in vogelvlucht 

 Beheer van kunstwerken 

 Van sectoraal naar integraal beheer 

 De rol van de burger in het beheer 

 Casus ‘integraal werken’ 

 

DAGDEEL 4 – BEHEER VANUIT OPERATIONEEL PERSPECTIEF, VERANKERING 

 Actuele ontwikkelingen op het gebied van datamanagement 

 Beeldgericht werken – sturing op resultaten 

 Casus ‘ontwikkelpunten team/afdeling’ 

 

Excursie 

Optioneel is een excursie naar een asset management-organisatie (dagdeel 5). 

 

Resultaat 

Na de cursus heeft u inzicht in de actuele ontwikkelingen op het gebied van beheer. U weet wat deze 

ontwikkelingen voor u en uw organisatie kunnen betekenen en hoe u deze in uw praktijk toepast. En 

u heeft instrumenten aangereikt gekregen om uw taak als professioneel beheerder zo goed mogelijk te 

vervullen. 

 

De training 

De training wordt in-company gegeven. Een startgesprek en een intake onder de deelnemers zorgen 

voor een optimale afstemming op de specifieke gemeentelijke situatie. Voor de trainingen gelden 

groepstarieven die op aanvraag beschikbaar zijn. 

Daarnaast vinden er periodiek ook trainingen op basis van open inschrijving plaats. Actuele 

trainingsdata en prijzen zijn te vinden op vdgma.nl. 
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