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Ontwikkelingen waardenmodel positief ontvangen
De maatschappelijke waarde en de bijdrage van de openbare ruimte aan het
klimaat, de circulaire economie, de sociale cohesie en de natuur worden steeds
belangrijker. De veranderingen in de maatschappelijke waarden stellen nieuwe
eisen aan het beheer. Dit vraagt om een ontwikkeling naar ‘beheer 3.0’. Naast het
onderhoud dient de beheerder ook na te denken over de gevolgen die
maatschappelijke ambities en opgaven aan de fysieke leefomgeving stellen.
Lees verder >

Succesvolle inspiratiesessie
waardenmodel
We hebben het niet meer over de openbare
ruimte, maar over de fysieke leefomgeving. En
we sturen niet meer alleen op schoon, heel en
veilig, maar op waarden. Wat betekent dat
eigenlijk voor uw leefomgeving? En wat heeft
uw organisatie nodig om met succes op
waarden te kunnen sturen? Op deze vragen
probeerde Cyber Advies afgelopen 10 februari
tijdens een online inspiratiesessie antwoorden
te vinden.
Lees meer >

Nieuwe gedragscode
soortenbescherming levert
gemeente Zeist concrete
handvatten op
Biedt de implementatie van de nieuwe
Gedragscode Soortenbescherming uit 2020
meerwaarde voor de gemeente Zeist? Om
deze vraag te kunnen beantwoorden, voerde
Cyber Advies in 2021 een kostenbatenanalyse uit voor de gemeente, die al
met de vorige gedragscode voor bestendig
beheer werkte. Conclusie? De nieuwe
gedragscode stimuleert natuurontwikkeling en
maakt projectmanagers blij!
Lees meer >

Cens-or zet in op jonge
professionals
Opdrachtgevers krijgen steeds meer moeite om
hun vacatures te vervullen. Dit komt enerzijds
door de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook de
vergrijzing speelt een rol. Cens-or speelt hierop
in door de komende tijd extra in te zetten op
jonge professionals. Niet alleen fijn voor de
jongeren zelf, maar ook overheden worden
hierdoor voor een groot deel ontzorgd.
Lees meer >

IBOR Hof van Twente brengt
nog meer focus aan
Cyber is bezig om voor de gemeente Hof van
Twente een Integraal Beheerplan Openbare
Ruimte (IBOR) op te stellen. Met dit plan geeft de
gemeente de komende jaren richting aan de
keuzes in de inrichting, het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte. Keuzes die binnen de
financiële kaders passen en bijdragen aan
maatschappelijke opgaven.

Lees meer >

Quick scan levert EdamVolendam bruikbare informatie
op voor capaciteit en organisatie
Cyber Advies voerde onlangs een verkennend
onderzoek uit naar de capaciteit en
beheerorganisatie van de gemeente EdamVolendam. In deze quick scan is onderzocht
welke capaciteit nodig is voor de beheertaken,
maar ook waar de kansen liggen voor verdere
ontwikkeling van de organisatie en
medewerkers. Hieruit kwamen bruikbare
inzichten naar voren.
Lees meer >

iFocus biedt Noordwijk
inzicht in bijplaatsingen
containers
iFocus heeft in december 2021 een nulmeting
uitgevoerd voor de gemeente Noordwijk als het
gaat om het aantal bijplaatsingen van
containers. In de periode van 17 tot en met 23
december zijn in totaal 132 containerlocaties en
milieuparken gemonitord op 7 aaneengesloten
dagen.
Lees meer >

Nieuw gezicht: Ingeborg
Efdée
Begin februari hebben we bij Cyber Advies een
nieuwe stagiair mogen verwelkomen: Ingeborg
Efdée. Ingeborg volgt de studie Land- en
watermanagement aan de Hogeschool Van Hall
Larenstein in Velp en gaat tijdens haar
afstudeeropdracht aan de slag voor het
waardenmodel, local goal Klimaatadaptatie.
Lees meer >

Vacatures Cens-or Arbeidsbemiddeling >
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