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Training  
Regenwaterambassadeur

Dat is een goed idee !
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 Voorwoord

Informatiebijeenkomst en werving

Training Regenwaterambassadeur

Module Vergroenen dak/tuin en biodiversiteit

Kennis- en nascholingssessies

Contactinformatie

NLgaat.nu leidt bewoners op tot regenwaterambassadeur. 
Een regenwaterambassadeur informeert medebewoners 
over het belang van het regenwater afkoppelen en geeft 
advies over hoe de regenpijp het best afgekoppeld kan 
worden.   

Afkoppelen abc’tje? In de basis is het afkoppelen van het 
regenwater geen hogere wiskunde. Je zaagt de regenpijp 
door, monteert een bochtje, zorgt voor wat afschot en klaar 
is Kees. De praktijk laat zien dat het verantwoord afkoppelen 
en het geven van een goed advies toch wat complexer ligt 
dan op voorhand wordt aangenomen. De onderschatting is 
begrijpelijk want feitelijk hebben we het hier over een nieuw 
beroep. 
 
Gaandeweg hebben wij ervaren, dankzij alle uiteenlopende 
en relevante vragen van bewoners, dat dit vak brede kennis 
van zaken vraagt. 

Voorwoord
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Lanny Olie
Oprichter NLgaat.nu en  
trainer van Regenwaterambassadeurs
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Maatwerk 
Als uw organisatie andere 
wensen heeft dan gaan wij 

graag met u in gesprek. 

Inhoudsopgave
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Wat kunt u van deze informatiebijeenkomst verwachten?
Aandachtspunten in het bijzonder zijn: De combinatie tech
niek en sociale vaardigheden. 
Het doel hiervan is om alvast een voorselectie te genereren 
waardoor de meest geschikte kandidaten zich aanmelden. 
We beantwoorden alle vragen en gaan het gesprek met el
kaar aan. Voorafgaand stemmen wij met u de verwachtingen 
en doelen af die u met het team regenwaterambassadeurs 
wilt bereiken.  

Onderwerpen informatiebijeenkomst
• Welkomstwoord
• Regenwater afkoppelen, waarom?
• Taak en doel voorlichting en advies  

regenwater afkoppelen
• Wat wordt er van de regenwaterambassadeur verwacht 

en waarom?
• Wat is het instapniveau? 
• Wat mag u verwachten als u zich aanmeldt?
• Inhoud Training Regenwaterambassadeur
• Optioneel: Module vergroenen dak en tuin  

en biodiversiteit
• Vragen beantwoorden
• Sluitdatum aanmelden, bij wie aanmelden? 

Tijdens een informatiebijeenkomst vertellen we 
enthousiast over het mooie werk als regenwater-
ambassadeur en tonen dit met een verbeeldende 
presentatie. 

TRAINING REGENWATERAMBASSADEUR4 5

Informatiebijeenkomst voor werving                      
potentiele regenwaterambassadeurs
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Training  
Regenwaterambassadeur
In veel gemeenten is het al een bekend fenomeen:  
Energiecoaches die als vrijwilliger andere bewoners  
uitleggen hoe zij het huis kunnen verduurzamen.  
Regenwaterambassadeurs maken het verhaal compleet 
én klimaat adaptief. Zij vertellen uw bewoners over het 
belang van levend groen in de tuin, het afkoppelen van 
het regenwater en hoe zij dit het best kunnen doen. 

Lees hier alles over  
de training Regenwater-

ambassadeur.

Afkoppelen  
van regen water  
is pure winst !

TRAINING REGENWATERAMBASSADEUR
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Training vanuit praktijkervaring
Alle onderwerpen die tijdens de training worden 
besproken zijn geselecteerd op vier jaar praktijk
ervaring als regenwateradviseur. Wij hebben 
afgelopen jaren honderden adviesgesprekken 
met huiseigenaren gevoerd maar ook gesproken 
met tientallen gemeenten, waterbeheerders en 
infraaannemers, woningcorporaties, leveranciers, 
hoveniers en installateurs. 

Nieuwe ontwikkelingen krijgen wij mee door het 
lezen van vakbladen, kranten en publicaties op 
LinkedIn. Het watervraagstuk is breed georiën
teerd en door alle ontwikkelingen en innovaties 
een dynamisch (en boeiend!) verhaal.  

Goed advies = Enthousiast aan de slag!
Kennis van zaken en goed kunnen communiceren 
is een gouden combinatie. De bewoners gaan 
enthousiast aan de slag. Na het advies begrijpen 
zij hoe ze moeten afkoppelen, wat ervoor nodig 
is, waar ze de spullen kunnen kopen en 
wat het ongeveer gaat kosten. Is er 
in uw gemeente sprake van een 
subsidie voor het afkoppelen? 
Dan kan ook dit onder de 
aandacht worden gebracht 
tijdens het adviesgesprek.  

Bodemdoorlaatbaarheid en grondwaterpeil Berekenen opvangcapaciteit Verbruik tuin en (het 

nut van) een regenton, vulautomaat en overstort Gemeenten en waterschap Hemelwater-

riool, IT-riool, kolkloos, wadi, nieuwbouw en de waterzuivering Buitengebied en druk-

riolering  Beluchting en ontluchting Mogelijkheden voor afkoppelen (boven- en ondergronds) 

en  combinaties hiervan Circulair gebruik regenwater en opslag Voor- en nadelen van de 

  verschillende systemen Onderhoud, zandvangput, bladvanger en overstort Woningcorpora-

ties,  scholen, organisaties en bedrijven Afstand infiltratie gevel en boom Vergroenen van dak 

en tuin en alternatieven klinkers en tegels Advies gegeven en dan? Regionale leveranciers van 

producten en diensten Websites, bedrijven en organisaties Uitloging van bouwmaterialen en 

bijbehorende risico’s voor het milieu/grondwaterkwaliteit Aansprakelijkheid advies  vrijwilliger, 

Wet van privacy, integriteit en de VOG Communicatieve vaardigheden Gebruik Tool Regen-

water Afkoppelen, werkblad regenwater afkoppelen en materialenlijst  
...en meer

Wat kunt u van de training verwachten? Onderwerpen 
De volgende onderwerpen komen voor in de theorie training  
Regenwaterambassadeur:

NLgaat.nu leidt bewoners op tot regenwaterambassadeur. 
Een regenwaterambassadeur informeert medebewoners over 
het belang van het regenwater afkoppelen en geeft advies 
over hoe de regenpijp het best afgekoppeld kan worden.  

9TRAINING REGENWATERAMBASSADEUR



Met elkaar gaan we oplossingen voor
het afkoppelen bedenken.

We gebruiken de Tool Checklist Regenwater 
Afkoppelen en tekenen de situatie in op de 
werkbladen die elke regenwaterambassadeur 
na afronding van de training als hulpmiddel 
meekrijgt. 

• Tool Checklist Regenwater Afkoppelen;
• Werkmap met intekenbladen en materialenlijsten (50x), 

na te bestellen tegen kostprijs;
• Pdf’s over boven en ondergrondse infiltratie om na te 

sturen als aanvulling op het adviesgesprek;
• Tot een jaar na de training hulp bij vragen over het 

afkoppelen van het regenwater.

In de praktijk Hulpmiddelen en ondersteuning
We gaan de wijk in en onze kennis  
in praktijk brengen.

Elke deelnemer krijgt na het afronden van de training:  
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Wat wordt er van 
u als opdrachtgever 
verwacht? 

Certificering CRKBO
Voor de regenwaterambassadeurs is 
het prettig als zij een vast aanspreek-
punt in de gemeente hebben waar zij 
met vragen terecht kunnen. 

Is er een straat of wijk die vanwege wateroverlast 
of een herinrichting een actieve benadering vraagt 
om het afkoppelen onder de aandacht te brengen? 
Ook hier is een aanspreekpunt van belang voor 
aansturing en coördinatie. 
Als het u hiervoor aan tijd ontbreekt dan kunnen 
wij, na overleg, deze rol (tijdelijk) voor u waar
nemen.   

Om de kwaliteit van onze docenten en trainin-
gen te borgen staan wij geregistreerd in het 
CRKBO-register.

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) 
staan docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteits
code voor Kort Beroepsonderwijs. 

De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO 
register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor 
btwvrijstelling. 
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Module Vergroenen dak en tuin 
en biodiversiteit
Steeds meer bewoners nemen een tegeltuin. Is het een 
trend die weer voorbijgaat? Welke drijfveren spelen hier? 
Waar kunnen we op inzetten als we (meer) groen in de 
tuinen willen? De antwoorden liggen niet voor het oprapen 
en daarom gaan we tijdens deze module dieper in op dit 
actuele vraagstuk. 
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Je bereikt meer met ideeën die eenvoudig zijn, 
weinig kosten en laagdrempelig zijn. Met wei-
nig middelen en inspanning verschil maken. 
Daar zetten we met de module Vergroenen 
dak en tuin en biodiversiteit op in. 
 

Het doel van de module is om de Regenwaterambassadeur 
meer middelen aan te reiken zodat bewoners steen gaan 
vervangen door groen. Uiteraard komt ook kennis van flora 
en fauna aan bod. Om de cursisten hiervan een breder beeld 
van te geven komt Marc Siepman als gastdocent een lezing 
‘Het belang van  biodiversiteit’ geven. 

Marc is bodemdeskundige en een autoriteit op het gebied 
van humus en biodiversiteit. Het advies van de regen
waterambassadeur krijgt meer impact door het delen van 
relevante en interessante kennis over de tuin. 

TRAINING REGENWATERAMBASSADEUR

Marc Siepman 
bodemdeskundige

Foto Lotte Stekelenburg

Communicatie  Onderwerpen
Naast kennis van vergroenen van dak en 
tuin en biodiversiteit gaan we ook dieper in 
op het onderwerp communicatie.  

Hoe zorg je ervoor dat de boodschap overkomt? Hoe 
weerleg je bezwaren, hoe breng je op een positieve 
manier een tegengeluid en hoe voorkom je als dram
mer gezien te worden? Hoe werkt de interactie tussen 
mensen? 

Omdat het zelf ervaren vaak de meest effectieve manier 
is om iets te leren spelen we met rollenspel verschillen
de manieren in communicatie na. 

Wat kunt u van de training 
verwachten • Voor- en nadelen tegel- en groene tuin

• Verband gemeente en de tuinen
• Ontwikkelingen en gevolgen. Sociaal  
   en economisch
• Wat is het nut van biodiversiteit?
• Gastles: Het belang van biodiversiteit 
• Wat doet tuinieren met mensen?
• Kansen en middelen. Hoe begin je? 
• Invasieve planten
• Alternatieven voor gras 
• Vergroenen van het dak 
• Diervriendelijke tuin 
• Weinig middelen, optimaal resultaat   
• Gratis planten, struiken en bomen    
• Eetbare tuin
• Bestrijdingsmiddelen en alternatieven
• Afvoeren of hergebruik steen
• Communicatieve vaardigheden 
• Literatuur, websites en cursussen

7% inhoud

55% lichaamstaal

38% stem  

en woordkeus
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Elke deelnemer krijgt na het afronden van de training 
het boek Hoe maakt u van uw tuin of balkon een 
vogelparadijs van Nico de Haan t.w.v. € 19,95

Lesmateriaal  
voor elke deelnemer
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Kennis en nascholingssessies  
regenwaterambassadeurs
Optioneel bieden wij tijdens deze sessies  
gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen, 
ontwikkelingen te bespreken en (samen met  
de projectleider van de gemeente) nieuwe 
projecten te bedenken. 
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Deze bijeenkomsten zijn 
niet alleen constructief maar 
zorgen ook voor een beter 
onderling contact tussen de 
ambassadeurs. Goed contact 
met een leuke groep collega’s 
zorgt nu eenmaal voor meer 
werkplezier en een bestendig 
team.

Wat kunt u van de kennis- en  
nascholingssessies verwachten? 
We volgen ontwikkelingen op de voet. 
Nieuwe producten, innovaties en 
nieuwe initiatieven; Als het relevant 
voor het werk als regenwaterambas
sadeur is dan vertellen wij erover en 
brengen producten mee die nieuw op 
de markt zijn verschenen. Kennis delen 
is belangrijk maar kennis alleen is niet 
genoeg. 

Een team ambassadeurs die het advies 
met plezier geeft is van onschatbare 
waarde. Ze bereiken niet alleen betere 
resultaten (enthousiasme werkt aan
stekelijk) maar een leuke sfeer onder
ling is de beste lijm voor een duurzaam 
team. Tijdens de sessies zorgen we dat 
de setting uitnodigt om ervaringen te 
delen en dat iedereen zich vrij voelt 
om alle vragen te stellen die er spelen. 

Herinrichting en/of vernieuwen  
riolering of wateroverlast.
Als u een bepaalde wijk of straat op het 
oog heeft waar u graag de aandacht 
op zou willen vestigen dan bespreken 
wij dit (met of zonder u) met de regen
waterambassadeurs. Strategie wordt 
besproken, taken verdeeld en afspra
ken gemaakt.
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Training  
Regenwaterambassadeur

Meer informatie over de training tot regenwater-
ambassadeur of het aanbieden van deze training in 
uw gemeente? Kijk op de website of neem contact 
op met ons.  

Contactinformatie

www.regenwaterambassadeur.nl 
www.nlgaat.nu

Lanny Olie  
info@regenwaterambassadeur.nl 
06  58 07 61 83 Maatwerk 

Als uw organisatie andere 
wensen heeft dan gaan 

wij graag met u in  
gesprek. 

ontwerp met open vizier 
www.metopenvizier.nl
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www.regenwaterambassadeur.nl 
www.nlgaat.nu

De training Regenwaterambassadeur  
is ontwikkeld door NLgaat.nu 

 Arnhem, januari 2022


