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WAAROM MAATWERK?
Heeft jouw organisatie een kennisbehoefte of wil je
bedrijfsdoelstellingen halen door het kennisniveau te verhogen?
Onze opleidingen op maat behandelen jouw unieke praktijksituatie
én zijn volledig afgestemd op de leerdoelen van jouw organisatie.
Bekijk enkele voorbeelden van het aanbod direct in
deze opleidingsgids!

WWW.SBO.NL/INCOMPANY

HOE WERKT MAATWERK?
1.

2.

TRAININGSBEHOEFTE IN BEELD
Allereerst vindt een
(telefonische) intake plaats.
Dit is een gesprek waarin
één van onze adviseurs jouw
trainingsbehoeftes uitvoerig
met je doorneemt.
Na dit intakegesprek ontvang je
van ons een passende offerte.

SELECTIE VAN
DE TRAINERS

3.

4.

AFSTEMMING VAN
DE TRAINING

EVALUATIE

Nadat wij jouw opdracht hebben
ontvangen, kiezen we aan de
hand van jouw opleidingsbehoeften dé trainer die het best
past bij jouw organisatie. Wij
werken altijd met toptrainers
die hun vak verstaan. Zij denken
met je mee en integreren jouw
problematiek en wensen in het
lesprogramma.

Nadat de trainer is gekozen,
wordt er een (telefonische)
afspraak met de trainer
ingepland. De trainer bespreekt
met je in detail het gewenste
resultaat van de training en hoe
je tot dit resultaat wilt komen.
In overleg worden data en tijden
afgestemd.

Op de laatste dag van de cursus
vult iedere deelnemer een
evaluatieformulier in.
Je ontvangt een digitale
uitwerking daarvan. Jouw
adviseur neemt ook telefonisch
contact met je op om de
bevindingen te bespreken.

Een selectie van de thema’s op maat:

DATA
DATAGEDREVEN WERKEN
De laatste jaren zijn verschillende datagedreven wetten in werking getreden. Je denkt aan de Wet Digitale Overheid in 2019,
maar ook aan de Wet Modernisering Elektronisch Bestuur en de nieuwe Omgevingswet in 2021.
De opleiding Datagedreven Werken is bestemd voor teams binnen de (semi-)overheid die op basis van data
willen werken. Je leert hoe je samen de omslag maakt van procesgericht naar zaakgericht werken en welke
randvoorwaarden je hierbij helpen.

“

Quote: “Een opleiding met veel inbreng van concrete casuïstiek waardoor goed de verbinding met
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de praktijk te maken is.”

Meer data-opleidingen? Kijk op sbo.nl/data

FINANCIEEL
CONTROLLER IN DE PUBLIEKE SECTOR
De grootschalige veranderingen in de publieke sector vragen veel van jou als public controller. Je hebt je handen vol aan de
decentralisatie van taken, nieuw beleid, de veranderende politieke krachtenvelden en nieuwe samenwerkingsverbanden.
Jij hebt vanuit je financiële en bedrijfsmatige expertise een belangrijke rol bij de implementatie van deze veranderingen.
Jij staat namelijk aan de voet van vergaande strategische beslissingen! De rol van strategisch adviseur wordt dan ook
steeds belangrijker. Hoe je invulling geeft aan deze rol, leer je tijdens de opleiding Controller in de Publieke Sector.

“
“

Quote: “Informatieve opleiding met veel praktijkvoorbeelden. De dynamiek tussen onderwijs en overheid
vond ik heel erg interessant.” | Danique de Jong, Senior Beleidsadviseur Financiën, Scalda

Op zoek naar andere financiële opleidingen? Kijk op sbo.nl/financieel

Praktijkcases
tijdens elke
module

JURIDISCH
NIEUWE OMGEVINGSWET
De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. 26 wetten over milieu, ruimtelijke
ordening, natuur, water en bouwen worden teruggebracht naar één wet. De overheid bundelt hiermee de regels voor
ruimtelijke projecten. De doelen zijn helder en brengen enorme wijzigingen met zich mee, die in een continue stroom op je
afkomen.
Breng jezelf of jouw team tijdens de Basiscursus Omgevingswet op de hoogte van:
• Rijks, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid
• De structuurvisie, het bestemmingsplan en de beheersverordening
• Relevante wet- en regelgeving, zoals de Wabo, Grondexploitatiewet, bouwregelgeving,

Altijd volledig
actueel

Crisis- en Herstelwet en de toekomstige Omgevingswet

“

• De omgevingsvergunning, inclusief het ‘Wabo-projectbesluit’
Quote: “Zeer leerzame cursus om in een notendop de verandering in de wetgeving de revue te zien passeren.”

Benieuwd naar andere juridische opleidingen? Kijk op sbo.nl/juridisch

MILIEU & RO
NATUURWET- EN REGELGEVING
De stikstofproblematiek houdt Nederland in z’n greep. Na de PAS-uitspraak in 2019 viel vergunningverlening nagenoeg stil.
De nieuwe stikstofaanpak is in de maak. Hiervoor is nieuwe wet- en regelgeving opgesteld, maar ondertussen worstelt de
praktijk met vragen van zowel juridische als ecologische aard. Daarnaast roept de energietransitie ook de nodige vragen op.
Je leert tijdens de cursus Natuurwet en –regelgeving over:
• Actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht
• Het (complexe) wettelijk stelsel en de juridische randvoorwaarden uitleggen
• De gevolgen van de natuurwet- en regelgeving voor jouw uitvoeringspraktijk

“

Quote: “Erg nuttige opleiding met goede afwisseling tussen juridische en ecologische thema’s”

Gemiddeld
beoordeeld
met een
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Martijn, deelnemer editie 2021

AFVAL/GRONDSTOFFENMANAGEMENT
De afvalmarkt is in beweging: andere verdienmodellen, efficiënter gebruik van grondstoffen en nieuwe markten en kansen.
De circulaire economie is in opkomst, maar vraagt om meer focus, samenwerking en nieuwe businessmodellen.
Bereid je hierop voor tijdens de opleiding Afval/Grondstoffenmanagement.
Je leert tijdens deze opleiding over actuele en nieuwe ontwikkelingen in de afvalmarkt:
• De innovaties, methoden en technieken voor inzameling en verwerking
• De positie en toekomst van storten, verbranden en recyclen
• De financiële aspecten van o.a. afvalstoffenheffing, diftar, subsidiering, aanbesteden en contractbeheer

“

Quote: “Goed inzicht gekregen in de afvalmarkt, afvalverwerking en de ontwikkelingen richting de toekomst.”

Andere kennis op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening opdoen?
Kijk op sbo.nl/milieu-ro

Inclusief
excursie
bij AVR
Rotterdam

ONDERMIJNING
OPLEIDING BIBOB-COÖRDINATOR
Criminelen verplaatsen zich steeds meer van de onder- naar bovenwereld. De Wet Bibob helpt de overheid om te voorkomen
dat zij met vergunningverlening criminele activiteiten faciliteren. Veel gemeenten hebben echter nog geen Bibob-beleid of
maken er beperkt gebruik van. Het risico bestaat dan ook dat zij onbedoeld criminaliteit faciliteren.
Schrijf je in voor de opleiding Bibob-coördinator om het volgende te leren:
• Een Bibob-beleid opstellen voor jouw gemeente
• Een gedegen analyse uitvoeren omtrent de Bibob-wetgeving
• De integriteit en financiële middelen beoordelen
• Advies inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob
• Verantwoording afleggen over het Bibob-beleid

“

Ruim 50
gemeentes
gingen je voor

Quote: “Een goede basis om inhoudelijk en praktisch aan de slag te gaan met Bibob, inhoudelijk top en
concreet toepasbaar. Ik heb al veel opleidingen gevolgd, maar dit is met grote afstand de beste!”

OPLEIDING BESTUURLIJKE AANPAK VAN ONDERMIJNING
De meeste gemeenten in Nederland ervaren georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel of milieucriminaliteit. De
integriteit van de samenleving is hierdoor in het geding en de directe leefomgeving van bewoners wordt bedreigd. Een
bestuurlijke aanpak is dé manier om criminele organisaties te weren en criminele activiteiten te verminderen.
De opleiding Bestuurlijke Aanpak van Ondermijning leert jou aan de hand van praktijkcases en interactieve opdrachten:
• Een strategie bepalen voor de aanpak van ondermijning in jouw gemeente
• Bestuurlijke instrumenten kennen die jij tot jouw beschikking hebt
• Criminele netwerken ontmoedigen
• Samenwerken met veiligheidspartners aan de aanpak van ondermijning
• Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen

“

Quote: “De mix tussen theorie en praktijk is mij goed bevallen: de bevlogenheid, het enthousiasme van
de docenten en de interactie binnen de groep.”

Stel jouw
eigen praktijk
centraal

Kijk voor het gehele aanbod op het gebied van ondermijning op: sbo.nl/veiligheid

VEILIGHEID
VERTROUWENSPERSOON VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN
De werkvloer is een samenleving in het klein en de aandacht rondom #metoo maakt de rol van vertrouwenspersoon actueler
dan ooit. Meldingen van discriminatie, verbaal geweld, pesterijen of seksuele intimidatie komen steeds vaker voor en
verminderen het werkplezier. Jij moet hier als vertrouwenspersoon zorgvuldig mee omgaan, advies geven en ondersteuning
bieden. Wil jij de sociale veiligheid binnen jouw organisatie voldoende waarborgen? Kies dan voor de opleiding
Vertrouwenspersoon voor overheid en bedrijfsleven. Na deze praktische opleiding heb je de nodige kennis over:
• Ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties
• Gepaste communicatie en vertrouwelijke informatie bewaren
• Opvanggesprekken voeren

“

Quote: “De docent is inspirerend en kundig, er wordt in alle rust informatie gedeeld en vragen gesteld.
Het is jammer dat de opleiding klaar is.”

Meer weten over onze veiligheidsopleidingen? Kijk op sbo.nl/veiligheid

Gemiddelde
beoordeling
docent: een
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GEMEENTELIJKE KENNIS VOOR
DE NEW PROFESSIONAL
HOE WERKT DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE?
Krijg inzicht in de werking, bestuur en organisatiestructuur van een gemeente. Welke rol spelen de burgemeester, de raad,
het college, de gemeentesecretaris en de griffier? Wat zijn hun verantwoordelijkheden? Je krijgt op deze en nog veel meer
vragen antwoord op maat tijdens deze opleiding.
Overheidsorganisaties zijn hard op zoek naar medewerkers. De mogelijkheid om intern opleidingen te volgen
maakt jouw gemeente een aantrekkelijke werkplek voor potentiële werknemers.

Jouw
vraagstuk
staat centraal

POLITIEK-BESTUURLIJKE SENSITIVITEIT
Je hebt in de gemeente te maken met verschillende informatiestromen en machtsverhoudingen, denk hierbij
aan politiek-ambtelijke verhoudingen. Je leert het krachtenveld binnen een politiek-bestuurlijke omgeving kennen
en leert hoe jij in die politieke omgeving jouw doelen bereikt.
Het kan voor de startende ambtenaar lastig zijn om zijn of haar plek te vinden binnen de gemeente.
Deze opleiding zorgt ervoor dat jij jouw rol weet te vinden en effectief invult.

Afgestemd
op jouw rol

BELEID SCHRIJVEN EN ADVISEREN
Duidelijk en begrijpelijk beleid schrijven is een belangrijke vaardigheid van een (beginnende) ambtenaar.
Het begint bij het stellen van de juiste vraag en je bent pas klaar na een succesvolle implementatie dankzij gedegen advies.
Een goed geschreven beleid en adviesplan maakt het mogelijk om te beïnvloeden zonder macht en is daarom erg belangrijk
voor een ambtenaar.
Een beleid schrijven is stap één, succesvolle implementatie is wat anders. Een overtuigend advies zorgt ervoor
dat jouw collega’s het beleid omarmen.

Leer om
te overtuigen

Bespreek je opleidingsbehoeften met de adviseur: sbo.nl/incompany

DIVERSITEIT IN DE ORGANISATIE
DIVERSITEIT EN INCLUSIE IN JOUW ORGANISATIE
Diversiteit en inclusie gaat niet alleen over aantallen en percentages, maar ook over gedrag en waarden.
Je leert wat divers en inclusief beleid is en hoe je dit daadwerkelijk vertaald naar de praktijk, zodat jij de
herkenbaarheid door alle bevolkingsgroepen in jouw organisatie kunt vergroten.
Een divers en inclusief beleid zorgt ervoor dat jouw organisatie beter aansluit bij de mensen in jouw omgeving.
Je bent hierdoor als werkgever aantrekkelijker voor een grotere groep mensen.

Bespreek je opleidingsbehoeften met de adviseur: sbo.nl/incompany

Vergroot
herkenbaarheid in
jouw organisatie

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef je wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl
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Toekomstgerichte kennis en
vaardigheden voor de publieke sector

WWW.SBO.NL/JAARLANGLEREN

CONTACT
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Guusje Verhoeven
040 - 2 974 980

guusje.verhoeven@sbo.nl

