
 
Online lezen  

 

 

  

OMWB [in beeld]  

Nummer 18, oktober 2021 
  

 

Elkaar leren kennen 
 

    

 

Om ons in de toekomst zo goed mogelijk in te kunnen zetten voor een schone, 

duurzame en veilige leefomgeving is samenwerking noodzakelijk. Met gemeenten, 

provincie, maar ook waterschappen, GGD, IL&T en andere omgevingsdiensten. 

Samenwerking begint bij elkaar leren kennen. Zo namen we deze maand onze 

relaties mee tijdens OD on tour.  

  

 

 

 

Naar het magazine 
 

   

 

 

 

  

 

Terugblik OD on tour: "Nu zie ik het met eigen ogen" 

 

  

 

Ook dit jaar waren onze opdrachtgevers 

en samenwerkingspartners welkom voor 

een kijkje in de keuken tijdens OD on 

tour. Om van dichtbij te zien wat het 

werk van de OMWB zoal behelst. Een 

succes met ruim 111 bezoekers, 

waarvan een derde ongeveer 

bestuurder. Wat vonden zij ervan en 

wat hebben ze geleerd? Een korte 

terugblik met reacties.  

 

 

 

Lees meer 
 

 

    

 

 

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/n_d8N1uvBKshlcl7ymN2b4swlgUIs_rqfXEoXX9TJz1_fnojQ1lXdEPe71LEgPrhAgCejfEcbmOBEqG5PhwhTg/RbD6LLHWysb9SUc
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/tAKHooCkApjl624KABybF55Bfvru1rlwd6c3s93WLO5HFVaqsLqwQXj34-YpyKvqc97VvEeGWZXahuoKzko8FA/2kEEatB7vginVWi
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/IaLo3rxNXwf1UgLfBuQDnGb8UONnO_S1qD4jB-TZ32QW1kiko3LUimyp12wF-fW0LDeaVmeAVdkuhIdpR9uOmA/vemMzVpaDgEw4uc
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/x46Zrksh918HIn380Vd39pXQ7EPOPPgesE8s8E3QIZd3J0a8xXbQ5mW3_ADfMMv8I55kRicQrnUOG2cwYvW8aQ/NfvghYTHdarYDD6
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/j38v54jdtmIU1UH2zUU5zNQoYtSecpIlmFU8X3mZk9QKZ1DhkAbb2YUhlUpfShGlcCgGf1LHanLNoA91ho5rLA/NxrYMEM2K3ppwp9
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/6MiMwH_vO42uWsQs1w3HLqKTiZgahws0m5FVDImGX7evvKj0pfxsDDrRNGlpkqLxTuxzYVdv3K9gC-ShQzSMMg/XDn8tFBIMMgJALF


  

 

Asbest en data: digitaal inzicht in naleefgedrag 

 

 

  

Dankzij een uniforme aanpak wist het 

Brabants Omgevingsdatalab (BOD) in 

opdracht van de drie Brabantse 

omgevingsdiensten een dashboard te 

ontwikkelen dat in één oogopslag laat 

zien hoe het met het naleefgedrag 

rondom asbest gesteld is. Een mooie 

samenwerking met de andere Brabantse 

omgevingsdiensten, Provincie Noord-

Brabant en Omgevingsdienst NL.  

 

 

 

Lees meer 
 

 

    

 

 

 

  

 

Vijf vragen over ongewone voorvallen: wat is het en 

waarom moeten bedrijven dit melden? 

 

  

 

Een beter milieu begint bij … het 

melden van een ongewoon voorval. 

Pardon? Jazeker, voor bedrijven gaat dit 

voor een deel op. Waar gewerkt wordt, 

gaan zaken mis; dat gebeurt nu 

eenmaal. Maar maak er wél melding 

van, is het pleidooi van de Brabantse 

omgevingsdiensten. Toezichthouder 

Mario van Dijk geeft uitleg. 

 

 

 

Lees meer 
 

 

    

 

 

 

  

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/oLGDg-291Ol6pwQ4s-AQjBsg0C02YRSFU-69UHoOWmTqhVFHb_cCdMhUQVgZdmIVGQcYYE1XHgE4oyRRTvrKuw/mkSsB9UADRiiAiP
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/aigwceAn7S_NnppTzsrYcEtiMKimaNBxDiE30TTvBq3sW_o2OsC-VkDJxTLpxdreD8t1j35cvOQ02U4JjOgp3w/FAaFrfGtLqE3Q4y


 

Zoek je een baan in de milieusector? Kom kennismaken 

tijdens onze Inhouse-dag op 22 oktober. 

Op 22 oktober houden we een Inhouse-dag. Een middagvullend programma waar je als 

milieutalent kennismaakt met ons als werkgever. We organiseren deze dag voor 

iedereen die zijn of haar blik op de arbeidsmarkt wil verruimen. Of je nu nog studeert, 

aan het werk bent als young professional of als senior je carrièremogelijkheden wilt 

bekijken: (milieu)talent is welkom bij de OMWB! Meld je aan voor 17 oktober. 
 

 

 

Lees meer 
 

 

    

 

 

 

  

  

 

 

 

Zichtbaar samen 

werken aan een 

schone, veilige 

en duurzame 

leefomgeving 
  

  

Contact met OMWB 

Bezoekadres 

Spoorlaan 181 

5038 CB Tilburg 

013 - 206 01 00  

info@omwb.nl 

www.omwb.nl 
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https://c.spotler.com/ct/m16/k1/rASFzHF59nGWrAaqHl_UBkQbM-jEhrq3zVoBIGzJoi-xXY6h4ayXikKc8BAp7YS_u_1xVELWwisY0RcgJpaKog/HVQs4yaJmh9cAZw
tel:+31132060100
mailto:info@omwb.nl
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/_neeNS2DU_JMSales11UgPl1c4qvoN_y03bu8g2FMRdpjhHFIOlrnGaRKIDQ3mhhMGGlMcWDpqP0b9nvN1IKUw/UjLGgGEAMkneH5c
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/HFHiNqZ2E8VbI8lFoD8jlBiUEDrarR_ZXZgORV1y5WyzfdRsvYK8NUpdJHyc1Mgle34cx4ZFcSdQ-kvaV8LiKg/W5vhMi5utK4bYhH
https://www.omwb.nl/over-ons/contact
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/qpvMezkUMOKj7k7b7vCROckTGrnwwGSOfxL2E9GdzB2r-zjgMYdiTquvTKDpIn5cF94qB1yp9-1BfoppeOaQyg/KpJ4w6GAMZVStB4
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/X7RNgQHLOcPP0HGXNFCXwgqUb3OOxNzar71GL2WpBdbfpc-PxF2nvIuq0CEA1kHjH34LPbES5bywyIeOmUxx-g/LBUwSx9hZjaCcid
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/jg582wX8QbO_ZOAkQkf4y5xcOZFMXpaP33XJ4w3JIMziOLzIF88LkmNeecJyI5px5LtJ2PfA0kYBjCk8qPfhOw/atsQbWTvsYFGvwA

