Regionale trainingsdagen Toolbox Klimaatbestendige Stad
Er zijn twee trainingsochtenden en twee trainingsmiddagen. Op de starttijden na is het programma
van de trainingen hetzelfde:
Starttijd
Ochtendtraining

Middagtraining

9.30 uur
9.45 uur

13.00 uur
13.15 uur

10.00 uur

13.30 uur

11.15 uur
11.30 uur

14.45 uur
15.00 uur

12.15 uur
12.30 uur

15.45 uur
16.00 uur

Programma
Inleiding & kennismaken
Achtergrond van het model
Hoe is de toolbox opgebouwd?
Welke basis (modellen) is gebruikt in de toolbox?
Werking van de toolbox
Met oefeningen de toolbox doorlopen.
Deelnemers kunnen hun eigen project meenemen of oefenen met
een bestaand project.
Pauze
Toolbox op touch-table
De toolbox in praktijk.
Afronding en ophalen feedback
Eindtijd

Het is de bedoeling dat u een eigen laptop of tablet meeneemt om met de toolbox te werken. De
toolbox hoeft niet op uw laptop of tablet geïnstalleerd te worden, deze werkt via een website.
Hiervoor is wel een actuele browser van Chrome, Microsoft Edge, Safari of Firefox nodig.
Zoals u ziet in het programma, kunt u uw eigen project meenemen om de toolbox voor dat
projectgebied toe te passen.
De training wordt gegeven in vier regio’s. Via deze link kunt u zich opgeven voor de door u gewenste
locatie/datum:
•
Donderdagmiddag 16 januari, in regio Oost (Tauw - Handelskade 37, Deventer).
•
Maandagochtend 20 januari, in regio Noord (Gemeente Zwolle - Lübeckplein 2, Zwolle).
•
Dinsdagochtend 11 februari, in regio West (RHDHV - George Hintzenweg 85, Rotterdam).
•
Dinsdagmiddag 18 februari, in regio Zuid (waterschap Aa en Maas – Pettelaarpark 70, Den
Bosch).
Via het aanmeldformulier voor regiotrainingen toolbox KBS kunt u zich opgeven voor de training van
uw voorkeur. U kunt twee voorkeuren aangeven.
De Toolbox Klimaatbestendige Stad is ontwikkeld binnen het NKWK (Nationaal Kennis- en
innovatieprogramma Water en Klimaat) door Deltares, WEnR, Atelier Groenblauw, Bosch Slabbers,
TNO en Tauw (https://kbstoolbox.nl/nl/). De training wordt gegeven door Deltares als
hoofdontwikkelaar van de toolbox en door adviseurs van Royal HaskoningDHV en Tauw.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: NKWK.Training.Toolbox.KBS@rhdhv.com.

