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“RUIMTE VOOR ONDERGROND”

Bent u werkzaam voor ondergrond en/of 
ruimte in of rond de gemeente? Hebt u in uw 
werkpraktijk ook behoefte aan vernieuwing? 

Aan nieuwe impulsen, nieuwe kansen en nieuwe 
samenwerkingsvormen?

“Een veilig platform waarmee je eigen ambitie concreet een uitlaatklep krijgt ten behoeve van 
werk gerelateerde ondergrond thema’s” - Deelnemer Praktijkgemeenschap Ondergrond 2015

Dit jaar faciliteert het Uitvoeringsprogramma  van het Convenant bodem en ondergrond een 
nieuwe praktijkgemeenschap om een slimme samenwerking tussen ondergrond en ruimte te 
stimuleren, anticiperend op de nieuwe Omgevingswet. 



Opzet
Zes bijeenkomsten op locatie bij een van de deelnemers 
rondom een specifiek thema, dat betekenis heeft voor de 
praktijk van alle deelnemers.

Programmaonderdelen zijn:
• actualiteiten van de dag vanuit de deelnemers gezien: 

delen van relevante ervaringen;
• intervisie op de aanpak: deelnemers bespreken 

praktijksituaties in de groep;
• verdieping van een onderwerp in aanwezigheid van 

een (externe) deskundige; De deelnemers brengen 
de onderwerpen in. Op grond van ervaringen met een 
eerdere praktijkgemeenschap valt te denken aan de 
opbouw van een adequaat netwerk, communiceren 
met andere disciplines en organiseren van de 
ondergrondinformatie en – kennis.

Indien de praktijk zich daarvoor leent:
• project: de gastheer/-vrouw neemt deelnemers mee in 

een actueel project.

Opbrengst 
Na afloop van de Praktijkgemeenschap: 
• bent u in staat te beoordelen welke ondergrondkennis in 

uw organisatie aanwezig moet zijn en kunt u deze kennis 
ook organiseren in het perspectief van de Omgevingswet: 
meer geïntegreerd werken;

• heeft u zicht op het verloop van ruimtelijke processen en 

projecten en hoe u daarin de ondergrondinbreng kunt 
verankeren;

• heeft u inzicht in de manier waarop u zelf opereert 
en communiceert, welke kwaliteiten, valkuilen en 
uitdagingen u meebrengt en hoe u zich daarin verder 
kunt ontwikkelen;

• heeft u een duidelijk zicht op de inspanningen die 
u moet doen om een adequaat netwerk te hebben 
om ondergrond succesvol in te verankeren in 
ruimtelijke processen en projecten en op termijn in de 
omgevingsvisie en het omgevingsplan;

• heeft u ervaring opgedaan in een eigen case, zowel op 
inhoudelijke als op persoonlijke aspecten, met steun van 
een of meerdere ervaren adviseurs;

• heeft u inzicht in laagdrempelige hulpmiddelen die u 
eenvoudig kunt gebruiken om de  samenwerking met 
relevante spelers te verbeteren;

• bent u bij gebiedsopgaven een aantrekkelijke 
sparringpartner voor ruimtelijke ordeningscollega’s; 

• bezit u een netwerk van mensen, die opereren in 
vergelijkbare situaties, met wie u successen, lastige 
kwesties en andere vragen kunt delen. 

Investering
De kosten van deelname bedragen € 2.500 (excl. 
BTW). Daarvoor krijgt u zes bijeenkomsten van de 
Praktijkgemeenschap “Ruimte voor ondergrond” en 18 
adviesuren binnen uw praktijk. 

De centrale vraag, waarmee de praktijkgemeenschap aan 
de slag gaat, is:

Hoe kunt u effectief vanuit ondergrond 
samenwerken met ruimte om een optimale bijdrage 

te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving? 



“Het was duidelijk een groeiproces waarin ik zelf ook de 
koers nog moest zien te bepalen. De heldere verwachting 

bestond derhalve uit een hoop op een persoonlijk 
verbetertraject en een stap voorwaarts in de dagelijkse 

werkpraktijk. En dat is zeker gebeurd” - Deelnemer 
Praktijkgemeenschap Ondergrond 2015

De inzet is om recht te doen aan de maatschappelijke 
dynamiek waarop de  nieuwe Omgevingswet zich richt. 
“Eenvoudiger en beter” op het gebied van regelgeving 
voor het omgevingsbeleid is nodig om adequaat antwoord 
te geven op belangrijke maatschappelijke opgaven zoals 
klimaatadaptatie, energietransitie, vitaliteit van stad en 
landelijk gebied, omgaan met schaarste ruimte in onder- en 
bovengrond en voedselvoorziening. 

De Omgevingswet is een stimulans om tot een 
samenhangende ordening van boven- en ondergrond te 
komen. Dat vraagt van professionals een andere  wijze 
van denken en (samen)werken. Hoe kan je als professional 
binnen het  ondergronddomein op een effectieve wijze 
bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving binnen het 
nieuwe speelveld dat de Omgevingswet biedt? Wat vraagt 
dit aan vaardigheden en hulpmiddelen?  

In deze praktijkgemeenschap werkt u aan dit type vragen 
toegespitst op de eigen praktijk. Dit doet u samen met 
collega’s uit andere organisaties, onder leiding van experts 

“Welke casus je ook inbrengt, in de basis hebben 
we dezelfde vragen en opgaven, dat verbindt de 
praktijkgemeenschap ondergrond” - Deelnemer 

Praktijkgemeenschap Ondergrond 2015

op het gebied van proces en inhoud (H2Ruimte en Topjob 
coaching). Zo zet u in korte tijd professioneel grote stappen, 
die helpen om goed in te spelen op de ingewikkelde 
vraagstukken die in de dagelijkse praktijk op u af komen. 
Indien gewenst wordt u hierin persoonlijk gecoached.

Het doel van deze praktijkgemeenschap is om professionals 
werkzaam in of voor gemeenten te laten leren van elkaar 
en hen te ondersteunen in hun aanpakken om tot effectief 
omgevingsbeleid te komen. Dan gaat het om professionals 
werkzaam op ondergronddossiers én om professionals, 
die werken aan ruimtelijke plannen en projecten. Juist in 
verbinding met elkaar is immers het meeste te winnen.

We stellen een programma samen met een combinatie van 
inspiratie met state of the art kennis, leren van elkaar en het 
geleerde in praktijk brengen en bekijken. Het programma 
wordt gefaciliteerd door twee vaste facilitators die een 
uiteenlopende achtergrond hebben. Een is meer gericht 
op de relatie ondergrond en ruimte vanuit de inhoud en de 
ander is gericht op samenwerken (coaching). 

“De bijeenkomsten waren goed voorbereid, 
interessant in elkaar gestoken en met de juiste 

begeleiding is er veel uit de bijeenkomsten 
gehaald” - Deelnemer Praktijkgemeenschap 

Ondergrond 2015



H2H2RUIMTE

Het Uitvoeringsprogramma  van het convenant bodem 
en ondergrond zet de praktijkgemeenschap graag op 
met professionals van gemeenten, omgevingsdiensten, 
waterschappen en provincies. Die professionals delen 
gedrevenheid voor leren over effectief en vernieuwend 
samenwerken rondom maatschappelijke opgaven waarbij 
een samenhangende ondergrondse en bovengrondse 
ordening een cruciale rol speelt. 

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten, neem 
dan contact op met Henk Puylaert van H2Ruimte 
(henkpuylaert@h2ruimte.nl , 06 22 51 51 31). Ook via 
het Uitvoeringsprogramma van het convenant bodem en 
ondergrond kunt u nader informatie krijgen. Contactpersoon 
is Astrid Slegers, telefoon 06 53 65 34 35 e-mail Aslegers@
brabant.nl.

DOET U MEE?


