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Cyber kijkt verder!
Onze eerste digitale nieuwsbrief is enthousiast ontvangen. En daar
zijn we blij mee, want we willen u via deze digitale weg regelmatig
gaan informeren. Zodat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen
binnen Cyber en ons vakgebied!
Vanuit het beheer van de openbare ruimte is Cyber steeds meer
gaan onderzoeken wat de relatie is tussen dat beheer en de kwaliteit
van de leefomgeving, en vooral hoe je die optimaliseert. Het
duidelijkste voorbeeld kreeg ik van een expat die op zoek was naar
een woonomgeving in Nederland... Lees verder op de website!
Frans Bouwman - partner

Utrecht bepaalt capaciteit
Is de roep om extra capaciteit gerechtvaardigd?
Het is een vraag die de gemeente Utrecht al een
tijdje bezighoudt. In het verleden zijn er bij de
gemeente veel werkzaamheden uitgevoerd op
verzoek van de gemeentelijke opdrachtgevers.
Maar in de huidige tijd moeten ook gemeentelijke
organisaties de vergelijkingstoets met de markt
kunnen doorstaan. Meestal is dit een papieren
exercitie waarbij de begroting wordt vergeleken
met de landelijke kengetallen, waarna er een
conclusie wordt getrokken. Vaak zonder
gedegen verdieping in de praktijk.
Lees meer >

Inwoners denken actief mee
Cyber Adviseurs en gemeente BodegravenReeuwijk geven het integraal beleid voor de
openbare ruimte op vernieuwende wijze vorm.
Dorpsverenigingen, inwoners en ondernemers
denken daarbij actief mee. Het toekomstige
participatieproces krijgt hierdoor al tijdens het
opstellen van het beleid blijvend vorm.
Meer weten? >

Kennis delen is kennis
opdoen!
Komt u ook naar één van de Cyber
kennisdagen? Het thema is toekomstbestendig
organiseren in de buitenruimte. Eén van de
locaties is Bergen op Zoom. De andere locaties
in Noordoost-, Zuidoost- en NoordwestNederland worden zo spoedig mogelijk
bekendgemaakt.

Klik hier voor meer informatie >

Vacatures Cens-or
Arbeidsbemiddeling

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u sjaak.v.d.vlies@cyber-adviseurs.nl toe aan uw adresboek.

