(Be)grip door kennis!

Grip op kabels en leidingen
Hoe komt het dat het onderwerp kabels en leidingen steeds voor hoofdpijndossiers zorgt? Waarom
moeten verleggingen zo lang duren en waarom is het zo lastig om daar grip op te krijgen? Hoe houd je
overzicht?! Het speelveld en de belangen zijn sterk toegenomen terwijl de ondergrondse
bewegingsruimte steeds kleiner wordt. Kortom: er zitten nogal wat kikkers in de kruiwagen en van
gemeenten wordt verwacht dat ze de kruiwagen duwen én alle kikkers erin houdt.
Met kennis van zaken worden de wereld van de ondergrondse infra en de spelers daarin begrijpelijker en
hanteerbaarder. Met de juiste kennis krijg je de regie in handen en ben je een waardevolle
gesprekspartner. De opleiding Grip op kabels en leidingen biedt je inzicht. Met het inzicht creëer je grip
op je dagelijkse werk.
In vier dagdelen word je meegenomen in de wereld van de ondergrond. We gaan van waarom, naar hoe
en eindigen met waarheen en beantwoorden deze vragen aan de hand van de meest recente
ontwikkelingen. Aan het eind van de opleiding heb je zicht op wie er allemaal een rol speelt in de
ondergrond, wat hun speelvelden en belangen zijn en hoe je dit praktisch kunt inzetten.

Voor wie?
De opleiding is geschreven voor iedereen die werkzaamheden voor gemeenten verricht. Denk hierbij aan
projectleiders, projectmanagers, juristen, omgevingsmanagers en businessadviseurs, die werken op het
gebied van ruimtelijke ordening, ontwikkeling, beheer en juridische zaken. Kabels en leidingen hebben
invloed op bijna elke afdeling van een gemeente, waardoor deze opleiding geschikt is voor iedereen met
HBO werk- en denkniveau en affiniteit heeft met het onderwerp.

Door wie?
De opleiding wordt gegeven door enthousiaste trainers met een juridische achtergrond en een ruime
rugzak praktijkervaring in deze branche.

Inhoud
Module 1: Inleiding
Wat is het gevolg van het verzelfstandigen van de netbeheerders? Hoe zit het met de monopolie positie
van netbeheerders? Waardoor komt het dat er zo’n verschil zit tussen de regelgeving voor de aanleg van
kabels en leidingen en die van het verleggen ervan? Tijdens deze module gaan we in op het waarom van
de kabels en leidingen. Elementen die aan bod komen zijn:
• Speelvelden
• Spanningsvelden
• Speelkaarten

Module 2: Aanleg
Wat komt er allemaal kijken bij de aanleg van kabels en leidingen? Waar komen de voorwaarden van een
netbeheerder vandaan? En hoe zit het met de verplichtingen van de gemeente? In deze module gaan we
in op het hoe van het aanleggen van kabels en leidingen, waarbij de effecten die de omgeving en de
regelgeving hebben een hoofdrol hebben. Elementen die aan bod komen zijn:
• Omgevingsaspecten
• De zoektocht naar balans in de regelgeving
• Grip op aanleg

Module 3: Verleggen
Wie spelen er allemaal een rol in een project waarbij kabels en leidingen verlegd worden? Hoe voorkom
je discussies en zorg je toch voor tijdige verleggingen? Tijdens deze module zijn het de organisaties en
hun verhoudingen die een hoofdrol spelen. Elementen die aan bod komen zijn:
• De spanningsdriehoek
• Rollen van de gemeente
• Gestructureerd verleggen

Module 4: Ontwikkelingen en aandachtsgebieden
Je bent volledig op de hoogte van oorzaken van de soms lastige gesprekken met netbeheerders. Je weet
hoe je tijdens de gesprekken kunt zoeken naar een oplossing. Hiermee voorkom je het slijpen van de
messen en werk je mee aan de balans in de ondergrond. Nu is het ook tijd voor de kers op de taart. We
gaan dieper in op een aantal actuele onderwerpen die veel invloed op je werk kunnen hebben. Daarnaast
word je voorbereid op de toekomst, zodat je mee kunt groeien en kunt inspelen op de ontwikkelingen in
deze markt. Elementen die aan bod komen zijn:
• Projecten met een gedeeld privaat initiatief
• Breedband in het buitengebied
• Ondergrondse ontwikkelingen die grote gevolgen hebben

JOIN Academy is een kennisorganisatie die gebruik maakt van kennispartners op het gebied van ondergrondse
infrastructuur. Voor deze opleiding wordt gebruik gemaakt van kennispartner Legal Infra.

Kennisuitwisseling en praktijk
Nog een voordeel van het volgen van deze cursus naast de inhoud is, dat je in groepsverband een dialoog
kunt aangaan met je medecursisten over dagelijkse problemen in de praktijk. De trainers zullen aansporen
tot een dynamiek in de groep, zodat vragen en/of kwesties die spelen bij de individuele cursisten op een
praktische manier worden beantwoord. Ook zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden oefeningen
worden gedaan. Wij doen er dus alles aan om onze theorie om te zetten in jouw praktijk!

Investering
Elke module is los te volgen. Voor één module bedraagt de investering dan € 525,-. We raden je wel aan
om de opleiding in zijn geheel te volgen vanwege de opbouw en bieden je daarom korting als je de hele
opleiding volgt. De investering voor de hele opleiding bedraagt € 1.850. Bij een afgeronde opleiding
ontvang je een certificaat.

Heb je de hele opleiding gevolgd en het certificaat op zak? Dan kun je daarmee interessante praktische
workshops en actualiteitendagen volgen die we regelmatig gaan organiseren. Deze gaan over technische,
financiële en juridische ontwikkelingen op het vakgebied kabels en leidingen, zodat je kennis op niveau
blijft en jij een waardevolle gesprekspartner blijft voor je organisatie en netbeheerders.

Aanmelden
Meld je aan door een e-mail te sturen naar info@joinacademy.nl, of bel 085 0580111.

JOIN Academy is een kennisorganisatie die gebruik maakt van kennispartners op het gebied van ondergrondse
infrastructuur. Voor deze opleiding wordt gebruik gemaakt van kennispartner Legal Infra.

