
WAT IS DE UITDAGING?

De stad leefbaar maken in het licht van de huidige klimaat-

crisis. Dat is dit decennium de grote uitdaging waar we als 

samenleving voor staan. We doen dit vanuit de overtuiging 

dat de menselijke en planetaire gezondheid onlosmakelijk 
met elkaar zijn verbonden. Maar wat betekent dat? Wat is 
daarbij de specifieke rol van groen en natuur in de stad?

WAT DOET EEN AMBASSADEUR LEEFBARE STAD?

Een Ambassadeur Leefbare Stad is vaak als professional al 
werkzaam op het gebied van ontwerp, inrichting en beheer 
van het openbaar groen of in gebieden die veel met groen 
en natuur in de stad te maken hebben. Maar je bent ook 
sterk gemotiveerd om meer uit jezelf en meer uit je projec-

ten te halen. Als ambassadeur van de leefbare stad ga je 
de sociale en economische waarden van het groen op de 
agenda zetten. En adviseer je beleidmakers en anderen die 
werken aan het leefbaar maken van steden. Zo proberen 
we samen elke stad in Nederland groener en leefbaarder  

te maken. 

HOE WORD JE AMBASSADEUR?

In deze cursus leer je de ecologische (planet), sociale (peo-

ple) en economische waarden (prosperity) van groen in de
stad op de agenda zetten. Het gaat dan om het doel gericht 
eigen maken van thema’s zoals ecosysteem diensten, 

klimaat adaptatie, 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 voorbereid bent op de toekomst.  
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 
een community van professionals die elkaar stimuleren 
en onder steunen in het stap voor stap realiseren van de 
leefbare stad.

IS ER OOK EEN INCOMPANY TRAINING?

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

Ambassadeur Leefbare Stad. Zo kunnen mede werkers  

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/
cursussen.
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CURSUS

AMBASSADEUR LEEFBARE STAD
Als ‘Ambassadeur Leefbare Stad’ ben je expert en adviseur op het gebied van de ontwikkeling van 

stedelijk groen en natuur. Maar hoe verwerf je de benodigde kennis en hoe groei je in jouw rol als 
ambassadeur? Hogeschool Van Hall Larenstein heeft daarvoor een cursus ontwikkeld.
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