
 Noting works better than a career 

Month of Work Human Geography and Spatial Planning  

12 – 29 November 2018 

Tuesday 27 November 2018: 
In-house day for bachelor and master students 
Enroll until 20 November 2018 
 

• In-housdag Berenschot (only in Dutch) 

 

Wanneer:            dinsdag 27 november 2018 van  
Waar:   Europalaan 40, te Utrecht 
Inclusief:             lunch en borrel 
Max. aantal studenten: 20 

 

De middag staat inhoudelijk in het teken van de energietransitie en biedt een realistisch inkijkje in 
hoe het is om als consultant met deze opgave bezig te zijn. 
De middag start om 13:30 en duurt tot 17:00. Om 13:00 zijn de studenten welkom voor een 
lunch. Om 17:00 sluiten we af met een drankje zodat er gelegenheid is om nog wat langer door te 
praten met planologen, geografen en andere consultants van Berenschot die zich op de opgaven in 
de fysieke omgeving richten.  
 

Introductie Berenschot 
Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met ca. 350 medewerkers, die voor 
ongeveer 65% actief zijn in de publieke sector. Door ons brede werkterrein en onze brede 
expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten. We zijn in staat 
om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk aan te pakken. Vorig jaar werd 
Berenschot uitgeroepen tot de beste professionele dienstverlener van Nederland (MT 500). De 
adviesgroep Besturen en samenwerken in de fysieke leefomgeving richt zich op een breed scala 

aan ruimtelijke opgaven. Het betreft maatschappelijke vraagstukken die niet puur vanuit één 
beleidsterrein kunnen worden aangepakt; economie, ruimte, water, mobiliteit, energie en 
leefbaarheid zijn nauw met elkaar verbonden. Wij ondersteunen onze (veelal publieke) 

opdrachtgevers met procesbegeleiding, strategisch advies, onderzoek en evaluatie. Vaak gaat het 
over de wijze waarop inhoudelijke ambities gerealiseerd kunnen worden: de governance, de 
programmering, het project- en procesmanagement. 

 
Thema: de regionale energietransitie 
De middag staat in het teken van de regionale energietransitie. Alle regio’s in Nederland staan 
voor de opgave om een Regionale Energiestrategie (RES) te maken, gericht op het realiseren van 
de doelstellingen in het klimaatakkoord. Dit zijn complexe processen met een groot aantal 
betrokkenen met uiteenlopende belangen. Het gaat bovendien om een opgave met een enorme 
maatschappelijke en ruimtelijke impact. Veel regio’s lukt het nog wel om tot een gezamenlijke 

lange termijnambitie te komen, maar de vraag hoe die ambitie te realiseren, en wie daarin welke 
rol neemt, is weerbarstig.  
 
Programma (onder voorbehoud en afhankelijk van het aantal deelnemers) 
13:00 Inloop met lunch en kennismaking 
13:30 Introductie (door een alumnus) 

- wat typeert Berenschot? 

- wat houdt werken als consultant in? 
- vragenvuurtje voor ‘Berenschots sociaal geografen/planologen’ 

14:00 Masterclass ‘werken in de energietransitie’: wat moet je weten/kunnen als consultant? 
14:30   Offerteproces in pressure cooker 
  - introductie casus 
  - inhoudelijk voorbereiden 

  - gesprek met klant 
  - pitchen voor de klant 
  - feedback 
17:00 afronding en napraten met een drankje 

 
 

https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/energie/

