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Geachte heer, mevrouw, 

Wist u dat u naast het plenair programma van het Nationaal Congres 

Beheer Openbare Ruimte 2016 (NCBOR 2016) uw programma op maat 

samenstelt uit vijftien deelsessies? Sessies met onderwerpen en 

actualiteiten met invloed op het werk van beleidsmakers, beheerders 

of adviseurs van de openbare ruimte.  

 

Kies bijvoorbeeld voor de deelsessie met de belangrijkste wijzigingen in 

de Aanbestedingswet of leer meer over samenwerken met het sociaal 

domein. Een blik in de toekomst? Ook de glazen bol is aanwezig. Bekijk in deze 

mail de inhoud van de eerste zes deelsessies. Volg op 24 november tijdens het 

congres in Rotterdam de deelsessies van uw voorkeur.  

Welkom op het congres | Programmaovericht | Aanmelden  

Welke kennis wilt u vergroten? 

1. Deelsessie | Rotterdam Safari 2016 

In deze sessie gaat u naar buiten. Op pad en de stad beleven. U ontdekt hoe 

de stad om is gegaan met dilemma’s en ontwikkelingen in beheer. Collega's 

van stadsbeheer begeleiden u als gids door de wildernis van de drukke stad. 

  

2. Deelsessie | Beheerder krijgt door BGT en IMBOR schat aan informatie 

Vanaf 1 januari 2016 is iedere terreineigenaar wettelijk verplicht zijn digitale 

kaarten volgens de Basisregistratie Grootschalige Topografie beschikbaar te 

hebben. Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte sluit hierop aan. Hoe 

kunt als beheerder van deze databronnen en informatie profiteren? 

 

3. Deelsessie | MensenWerk: samenwerken met het sociaal domein 

Met het onderdeel 'MensenWerk’ heeft de BAR-organisatie (samenwerking 

gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) gezorgd voor een 

samenwerking tussen het fysiek en het sociaal domein. Hoe is deze tot 

stand gekomen? Hoe verloopt het nu? En wat levert het op? 

 

4. Deelsessie | Veranderend beheer: nieuwe grenzen verkennen 

Wat zijn de eigenschappen die bijdragen aan of belemmerend zijn voor 

grensoverschrijdend werken bij de overheid? Het netwerk van jonge 

ambtenaren onderzocht het tijdens de Futour 2016. Wat kunnen jongeren leren 

van ervaren collega’s, en ervaren collega's van de jongere generatie? 
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5. Deelsessie | Gewijzigde Aanbestedingswet: mogelijkheden beheerder 

De Aanbestedingswet is per 1 juli 2016 gewijzigd. Voor het beheer van de 

openbare ruimte bieden de wijzigingen mooie kansen. In deze sessie hoort u 

o.a. van een ervaren jurist aanbestedingsrecht over de mogelijkheden en 

aandachtspunten, en de eerste ervaringen.  

 

6. Deelsessie | Beheer, de kracht voor de toekomst 

Rotterdam is 'de beste stad van Europa'. Wat heeft de inzet van innovaties en 

technologie hier aan bijgedragen? Wat is de relatie tussen een aantrekkelijke 

stad en het beheer en onderhoud? Hoe ontwikkelt de stad zich richting 2050? 

 

Bekijk het programma 2016 

  

Meer informatie en inschrijven 

Het congres vindt plaats op donderdag 24 november in het World Trade Center 

in Rotterdam. Vergroot uw kennis voor beleid en praktijk, praat bij met relaties 

en vakgenoten en zoek verbinding met nieuwe partners en organisaties. Schrijf 

u in voor het congres: 

    

    

 

Wilt u samen met een collega het congres bezoeken? Informeer hem of haar en 

stuur deze e-mail door. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwsberichten over 

het congres? Zoek via Twitter op #ncbor (gebruik de # ook in uw tweets). 

 

 

BTL Advies | advertorial 

Buitenruimte & Maatschappij: gebruiker 
voorop! 

De rol van de overheid in de buitenruimte verandert. Niet de techniek van 

inrichting en beheer is bepalend, maar hoe de gebruiker de buitenruimte beleeft 

wordt leidend. Maar hoe kunnen we de gebruiker doelmatig en efficiënt 

betrekken? Meten is weten, ook in deze nieuwe aanpak. Daarom introduceren 

we nieuwe instrumenten. 

 

De analyse van digitale informatie (big data) biedt veel en objectieve informatie 

over de buitenruimte. De burgerapp van BTL Advies en Bureau CITE meet de 

mening van de gebruiker. De expert wordt geholpen met een digitale 

meetlat. Alle waarnemingen worden vertaald naar gebruikswaarden en naar 

concrete (verbeter)maatregelen voor inrichting en beheer. Kortom, een nieuwe 

definitie van integraal werken in de openbare ruimte: buitenruimte en 

maatschappij. Web: www.btladvies.nl.  

  

Bekijk advertorials van sponsors:  

- Gisib: Assetmanagement begint bij gisib 

- Normeninstituut bomen: Draagvlak en validatie 

- TFI Vitaler Groen: Succesvol boomonderhoud begint onder de grond 

Overzicht advertorials 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

VOLG ONS 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

CROW.nl         Reageren         Doorsturen        Gegevens wijzigen        Afmelden 

 

 
 

https://www.tenderned.nl/gewijzigde-aanbestedingswet-1-juli-2016-werking
https://www.academyofurbanism.org.uk/urbanism-awards-rotterdam-takes-top-prize/
http://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/nationaal-congres-beheer-openbare-ruimte-2016?skuzenoid=51345_2016
https://twitter.com/search?q=%23ncbor&src=typd&vertical=default&f=tweets
http://www.btladvies.nl/
http://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/nationaal-congres-beheer-openbare-ruimte-2016?skuzenoid=51345_2016
http://www.crow.nl/
mailto:klantenservice@crow.nl
http://crow.m2.mailplus.nl/wpzqhNtJuVgS-3904-50124-test-%7BencId%7D
http://crow.m2.mailplus.nl/wp97Eab7ATLr-3906-50124-test-%7BencId%7D
http://crow.m2.mailplus.nl/wpPcZNPJpxQI-3907-50124-test-%7BencId%7D
http://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/nationaal-congres-beheer-openbare-ruimte-2016?skuzenoid=51345_2016#tab:tab-Inschrijven
http://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/nationaal-congres-beheer-openbare-ruimte-2016?skuzenoid=51345_2016#tab:tab-Sponsors
http://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/nationaal-congres-beheer-openbare-ruimte-2016?skuzenoid=51345_2016#tab:tab-Sponsors
http://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/nationaal-congres-beheer-openbare-ruimte-2016?skuzenoid=51345_2016#tab:tab-Sponsors
http://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/nationaal-congres-beheer-openbare-ruimte-2016?skuzenoid=51345_2016#tab:tab-Sponsors
http://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/nationaal-congres-beheer-openbare-ruimte-2016?skuzenoid=51345_2016#tab:tab-Sponsors
http://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/nationaal-congres-beheer-openbare-ruimte-2016?skuzenoid=51345_2016#tab:tab-Sponsors
http://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/nationaal-congres-beheer-openbare-ruimte-2016?skuzenoid=51345_2016#tab:tab-Sponsors
http://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/nationaal-congres-beheer-openbare-ruimte-2016?skuzenoid=51345_2016#tab:tab-Sponsors
http://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/nationaal-congres-beheer-openbare-ruimte-2016?skuzenoid=51345_2016#tab:tab-Sponsors
http://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/nationaal-congres-beheer-openbare-ruimte-2016?skuzenoid=51345_2016#tab:tab-Sponsors
https://www.facebook.com/crownl
https://twitter.com/crow_nl
http://www.linkedin.com/company/48710



