
Als ‘Ambassadeur leefbare stad’ ben je een expert en adviseur op het gebied van de ontwikkeling van stedelijke 

natuur. Maar hoe vergaar je die kennis over ecosysteemdiensten, hittestress en klimaatadaptatie? Hogeschool Van 

Hall Larenstein heeft daarvoor een cursus ontwikkeld. 

WAT IS DE UITDAGING? 

De stad leefbaar maken in het licht van de klimaatcrisis. Dat is de grote test waar we als samenleving de komende 

decennia voor staan. We doen dit vanuit de overtuiging dat de menselijke en planetaire gezondheid onlosmakelijk met 

elkaar zijn verbonden. Maar hoe doe je dat? En wat is daarbij de specifieke rol van groen, van natuur in de stad?

WAT IS EEN AMBASSADEUR LEEFBARE STAD?

Samen maken we elke stad in Nederland groener en leefbaarder. Dat doen we door groen en natuur te integreren in de 

kenmerken van de stad. Dat is goed voor het welzijn en welbevinden van mens en dier. Een Ambassadeur Leefbare Stad 

is een expert en adviseur op het gebied van (de ontwikkeling van) stedelijk natuur. Hij adviseert beleidmakers en ande-

ren die werken aan het vergroenen van steden. Als ambassadeur van de leefbare stad zet je de sociale en economische 

waarde van het groen op de agenda.

HOE WORD JE AMBASSADEUR?

In deze cursus leer je de sociale (people), ecologische (planet) en economische waarden (prosperity) van groen in de 

stad op de agenda zetten. Het gaat dan om het doelgericht eigen maken van kennis over thema’s zoals ecosysteem-

diensten, wateroverlast, hittestress, mobiliteit, stadsnatuur, maar ook het thema mens en gezondheid. Vervolgens leer 
je deze waarden integraal in te zetten in een zelf aangedragen businesscase waarmee je klaar bent voor de Omgevings-

wet. Door middel van stakeholdersanalyses weet je met welke partners je in je directe omgeving deze klus gaat klaren. 

Na de afronding van deze cursus maak je deel uit van professionals die elkaar stimuleren en ondersteunen in het stap 

voor stap realiseren van de leefbare stad. 

IS ER OOK EEN IN COMPANY VERSIE?

Ja, er is ook een cursus op maat. In overleg wordt een programma samengesteld met onderdelen uit de cursus Ambas-

sadeur Leefbare Stad. Zo kunnen medewerkers en collega’s ervaringsgericht leren hoe in het complexe speelveld van de 

leefbaarheid van de stad meer effect en resultaat geboekt kan worden. 

WIL JE MEER INFORMATIE?

Neem voor de mogelijkheden contact met Hogeschool Van Hall Larenstein op: info.tc@hvhl.nl of bel 026 3695640.  
Meer informatie over het programma, kosten en startdata is te vinden op www.hvhl.nl.
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