
Partners in verbetering

Conflicten
Ondermijnen ze de Omgevingswet?
met bijdragen van wetenschappers en mediators

Donderdag 31 oktober 2019  |  12:30 - 17:00 uur

Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda



Centraal staan de vragen: 

•  Wat zijn de ervaringen met de toepassing van 

conflictbemiddeling, zoals mediation? 

•  Hoe faciliteren overheden en professionals een 

goede relatie tussen burgers?

•  Wat kunnen we hiervan leren en zelf in de  

praktijk toepassen?

Plenaire inleiding

Martin Euwema, hoogleraar Organisatiepsychologie 

aan de Katholieke Universiteit Leuven, schetst de 

actuele ontwikkelingen van conflictmanagement  

en mooie toepassingen van mediation.

Plenaire afsluiting

Ad Kil, emeritus hoogleraar Onderzoeksdidactiek 

aan Nyenrode Business Universiteit

Experimenten met 
uitnodigingsplanologie
als voorlopers van de 
Omgevingswet: hiermee 
laat de overheid zien dat 
zij zoekt naar oplossingen.  
Goede initiatieven landen 
niet altijd gemakkelijk in 
de samenleving, maar 
stranden op onbegrip en 
weerstand. Moet de over-
heid gaan bemiddelen?   
Wetenschappers, experts 
en specialisten buigen 
zich deze middag met u 
over deze vraag, de 
mogelijkheden en de 
valkuilen. U gaat naar huis 
met nieuwe inzichten en 
ideeën.

Conflicten
Ondermijnen ze de Omgevingswet?

Uitnodiging conferentie

ter gelegenheid van 10 jaar samenwerking Hogeschool Leiden en BMC

Sprekers van de vijf workshops

  Bert Marseille

  hoogleraar Bestuurskunde aan de  

Rijksuniversiteit Groningen

  Huub Sprangers

  projectbemiddelaar bij Partridge  

Adviseurs

  Dominique Storm

  mediator en beleidsbemiddelaar  

bij Provincie Gelderland

  Annelies Roovers

  docent en trainer communicatieve  

vaardigheden bij Hogeschool Leiden

  Ingrid Kersten

 senior adviseur Ruimte bij BMC
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Programma

12.30 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjesbuffet

13.30 uur Welkomstwoord door de dagvoorzitter, prof. dr. A. Kil 

13.45 uur Inleiding door prof. dr. M.C. Euwema, Conflicten en oplossingen: micro en macro 

14.30 uur Eerste ronde workshops

15.15 uur Korte pauze

15.30 uur Tweede ronde workshops

16.15 uur Dankwoord door drs. J. Slooijer MSM, senior adviseur/onderzoeker bij BMC

16.30 uur Afsluiting en borrel

Locatie

De conferentie vindt plaats in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.

Doelgroep

Deze conferentie is bedoeld voor bestuurders, adviseurs, hoofden ruimtelijke ontwikkeling, 

klachten coördinatoren, (interne) mediators, studenten omgevingsrecht en mediation en 

ambtenaren die belast zijn met de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet.

Workshops

•  Workshop 1: Mediation en de impact op overheidsjuristen 
door prof. mr. dr. A.T. Marseille

•  Workshop 2: Bouwen en inrichten: een conflict of een probleem? 
door ir. H.F.A. Sprangers 

•  Workshop 3: Conflicten in de ruimtelijke ordening, zijn ze op te lossen? 
door mw. D. Storm

•  Workshop 4: Het hoger onderwijs en maatschappelijke conflicten 
door mw. A. Roovers 

•  Workshop 5: De Omgevingswet, probleem of oplossing? 
door mw. drs. I. Kersten



Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl

Partners in verbetering

Organisatie

Deze conferentie wordt georganiseerd door BMC in samenwerking met de gemeente Gouda,  

de Hogeschool Leiden en een commissie bestaande uit: 

PE-punten

Door de MfN is deelname aan de conferentie 

gewaardeerd met 2 PE-punten in de categorie 2.

•  mw. mr. Hermine van den Hoek  

(zelfstandig mediator en trainer) 

•  dhr. Ed Van der Hoeven

 (interne mediator gemeente Gouda)

• dhr. prof. dr. Ad Kil (emeritus hoogleraar  

  Nyenrode Business Universiteit)

•  dhr. mr. Dick de Leeuw  

(directeur adviesbureau)

•  mw. mr. Monique Limpens  

(juriste/expert bestuurs- en civielrecht bij  

Lengkeek) 

•  dhr. mr. E. Masselink  

(secretaris VMO) 

•  mw. mr. Anja Matheus (docent recht Hogeschool 

Leiden)

• mw. drs. Linda Reijerkerk  

 (directeur CvC) 

•  mw. Melva Rosaria  

(intern mediator provincie Zuid-Holland)

•  mw. mr. Judith Simon-Emans

  (directeur Mediatorsfederatie Nederland)

•  mw. mr. Charlotte Simons

  (juriste bezwaar en beroep gemeente Berg en Dal)

•  dhr. drs. Bert Jan Smallenbroek  

(bestuurskundige) 

•  mw. drs. Ellen Wierda  

(zelfstandig mediator) 

•  dhr. drs. Hans Slooijer MSM (senior adviseur/

onderzoeker en mediator BMC)

Aanmelden & contact

Wilt u aanwezig zijn bij deze conferentie? 

U kunt zich aanmelden via de website 

www.bmc.nl/mediation. Een aantal dagen voor de 

conferentie ontvangt u een bevestiging en route-

beschrijving per e-mail. Aan deelname zijn geen 

kosten verbonden. 

Heeft u inhoudelijke vragen over de conferentie? 

Dan kunt u contact opnemen met de heer  

Hans Slooijer of mevrouw Ingrid Kersten,  

beiden senior adviseur en onderzoeker bij BMC.

drs. Hans Slooijer

senior adviseur/onderzoeker

06 - 20 43 61 47

drs. Ingrid Kersten

senior adviseur Ruimte

06 - 21 29 66 98

http://www.bmc.nl/mediation

