
hallo leefwereld!

driedaagse training voor gemeente ambtenaren die verbindend samenwerken met burgerinitiatieven
organisatie: de wakkere stad en de all inclusive wijk

trainingsdagen: 11 mei, 1 juni en 22 juni 2017

aansluiten bij burgerinitiatieven



doelgroep
Gemeenteambtenaren die vaardigheden willen ontwikkelen en nieuwe instrumenten willen gebruiken om 
inwoners regie te geven over hun eigen buurt.

resultaat
1. Na de training ben je in staat om te stimuleren dat de gemeenschap zelf initiatieven ontplooit om zijn 
eigen toekomst (m.b.t. economie, leefbaarheid, veiligheid, zorg etc.) vorm te geven
2. Je krijgt zicht op de relatie tussen jouw beleidsvraagstuk en belang enerzijds en de vraagstukken en 
belangen van inwoners en partnerorganisaties. 
3. Je bent verder in je werk doordat je het geleerde meteen op je eigen casus in de praktijk hebt gebracht.



hallo leefwereld! - hier is de ambtenaar!

De samenleving verandert: de leefwereld komt langzaam in beweging en vraagt steeds meer ruimte en zelf-
zeggenschap aan de overheid. Innovatie door cocreatie is een oplossing voor veel maatschappelijke 
problemen. Gemeenten juichen deze ontwikkeling toe en ontwikkelen nieuwe vaardigheden en nieuwe 
instrumenten om participatie te faciliteren. 

Burgers willen participeren en meer zeggenschap over hun eigen leven en leefomgeving. Dit vraagt dat 
gemeente ambtenaren in een netwerk een co-verantwoordelijke rol kunnen nemen. Verbinding maken. Echt 
contact maken. Partnerschap aangaan met lokale netwerken. Ruimte maken, bijvoorbeeld voor organische 
(in plaats van beleidsgerichte) ontwikkeling in een wijk. Bijeenbrengen van gemeentelijke en wijkbelangen. 
Zowel inwoners als het College adviseren en begeleiden. Participatie-infrastructuur ontwikkelen en 
aanleggen. Vertrouwen geven. Leiderschap aan de dag leggen. Fantastisch werk! Maar hoe doe je dat nou?

Stap één in dit proces van vernieuwing is het aanwakkeren van eigenaarschap bij inwoners. Dit gaan we je 
leren. De kernvraag waarmee we in deze training aan de slag gaan is dan ook: 

hoe kan een gemeente ambtenaar eigenaarschap bij inwoners wakker maken? 



inhoud van de training

je werkt aan je eigen praktijkcasus
Natuurlijk krijg je concepten en methodieken aangereikt. Maar de training is opgave gestuurd: op basis van 
een eigen casus uit je omgeving ga je aan de slag. Je gaat werken aan vraagstukken als: hoe verbind je 
beleidsdoelstellingen met een maatschappelijke businesscase? Hoe activeer je initiatieven zonder top down 
te communiceren of in de expertrol te schieten? Hoe blijf je als pionierende ambtenaar in verbinding met 
collega's binnen de eigen organisatie? Je zoekt oplossingen en gebruikt de kennis en vaardigheden van de 
training in je eigen praktijkcasus. 

laagdrempelige werkvormen om met burgers in contact te komen
We gaan een aantal maal op lokatie in een wijk oefenen met vaardigheden en instrumenten om in gesprek 
te raken met burgers. Ook nodigen we gastsprekers uit die in de praktijk bezig zijn met het verbinden van de 
leefwereld met de systeemwereld. 

leren werken in een netwerk
Je krijgt inzicht in het ontwikkelproces van een netwerk en het bewegen van het krachtenveld.
We leren je werken met “de belangenroos” en “het waardeweb”, die je tevens voor je eigen casus gaat 
gebruiken.



een training die je raakt

We werken met nieuwe instrumenten en werkvormen zoals opstellingen, dialoog, check in/check out. 
Deze helpen om ook onderling en in de praktijkoefeningen echt contact te maken. 

In de training werken we met de volgende modellen, concepten en inzichten:

- Verdraaide organisaties, Wouter Hart
- Community: the structure of belonging, Peter Block 
- Immunity to change, Robert Kegan en Lisa Lahey
- De wakkere Stad, Frans Verhaaren en Jan van Ginkel
- De all inclusive wijk, Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak

De mogelijkheid bestaat om na de training als leergroep onder begeleiding verder te gaan.



aanmelden

training
drie trainingsdagen van 10.00 - 16.30 uur, lokatie in het midden van het land, bereikbaar met auto en OV
acht tot twaalf deelnemers per groep
je brengt je eigen casus in
cursusdata: drie dagen in september en oktober 2017

prijs
€ 1.000,- (incl. btw), inclusief lunches, materialen, online community

aanvullende opties
1. coaching on the job met betrekking tot de casus die je inbrengt in de training
2. mogelijkheid om na de training als leergroep (community of practice) begeleid verder te gaan

aanmelden
Bel of mail ons als je geïnteresseerd bent. We hebben dan even contact hoe we je wensen en casus goed in 
het programma kunnen inweven.

Carla Onderdelinden Frans Verhaaren Patricia van der Haak

carla@transitiereizen.nl info@verhaarenconsult.nl patricia@transitiereizen.nl

06-37.55.35.36 06-51.37.95.76 06-46.86.59.17 



over de trainers

Carla Onderdelinden is ondernemer 

in de nieuwe economie, 

netwerkbouwer en founder 

van de all inclusive wijk 

www.transitiereizen.nl

www.deallinclusivewijk.nl

carla@transitiereizen.nl

06-37.55.35.36

Frans Verhaaren is adviseur, coach, 

docent persoonlijke en organisatie-

transformatie. Auteur van onder meer 

De wakkere Stad.

www.verhaarenconsult.nl

http://werkenaandewakkerestad.overma

nagement.net

info@verhaarenconsult.nl

06-51.37.95.76

Patricia van der Haak is 

ondernemer in de nieuwe 

economie, conceptontwerper en 

founder van de all inclusive wijk 

www.transitiereizen.nl

www.deallinclusivewijk.nl

patricia@transitiereizen.nl

06-46.86.59.17



Hallo leefwereld!
aansluiten bij burgerinitiatieven

een training van: de wakkere stad en de all inclusive wijk


