
 

  
 
 
 
 
Opleiding: Overheidsparticipatie 
  Ruimtemakers (m/v) voor maatschappelijk initiatief! 

 
 

Organisator: Richard Zondag (gemeente Alphen aan den Rijn) 
 
Datum:   16 april 2015, van 9.30 uur tot 13.00 uur, af te sluiten met netwerklunch 
 
Locatie:  Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1,  

2405 SH Alphen aan den Rijn 
   

Ruimte Werkcafé  I 
 
Trainers: Marenthe de Bruijne (www.creasense.nl) en Birgit Oelkers  
        (www.planenaanpak.nl)   
 
Aanmelden: via Opleidingsmodule van www.werkeninhetwesten.nl  
 
 
Achtergrond 
Gezocht: Ruimtemakers (m/v) voor maatschappelijk initiatief! 
van lont naar lopend vuurtje 
De één noemt het ‘Overheidsparticipatie’, de ander ‘Van buiten naar binnen werken’ of 
‘Samenwerken in de netwerksamenleving/ participatiemaatschappij’. Allemaal benamingen 
voor een veranderende relatie met de samenleving. Hoe draag jij hieraan bij?? 
 
Programma  
Geen woorden maar daden 
Steeds meer bewoners organiseren zich en gaan aan de slag met hun ideeën, dromen, al 
dan niet in het publieke domein. Vroeg of laat krijgen ze daarbij met de gemeente te maken. 
Dat is op alle gemeentelijke terreinen te merken: in het groen, in het sociale en ruimtelijke 
domein, in wijken en in dorpen. En of je nou beleidsmedewerker bent of loketman/vrouw, 
wijkmanager, bestuursadviseur, buitendienstmedewerker, leidinggevende, projectleider en 
programmamanager: als ruimtemaker speel je dagelijks op deze trends in. Je probeert 
maatschappelijke initiatiefnemers te ondersteunen en ruimte te maken voor hun initiatief en 
ideeën. Sommige noemen dat ‘Overheidsparticipatie’, anderen ‘Van buiten naar binnen 
werken’ of ‘Samenwerken in de netwerksamenleving/ participatiemaatschappij’.  
 
Ruimte maken en dichte deuren 
Ruimtemakers ervaren de noodzaak om meer van buiten naar binnen te werken, gaan op 
zoek naar ruimte in de regels, experimenteren met nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, 
zijn meer partner dan dienstverlener en organiseren en sturen bij voorkeur horizontaal.  
Vaak gebeurt dat met succes, maar regelmatig loop je ook tegen dichte deuren aan, kom je 
om in de waan van de dag of raak je gefrustreerd door alle hekjes en kaders.   
 
Lopend vuurtje 
Vragen waar ruimtemakers gaandeweg mee geconfronteerd worden zijn bijvoorbeeld: hoe 
behoud zelf je plezier en inspiratie? Hoe krijg je dichte deuren open, vind je rek in de regels? 

http://www.creasense.nl/
http://www.planenaanpak.nl/


Hoe maak je de kring van ruimtemakers of voorlopers groter? Hoe organiseer je de 
gezamenlijke zoektocht naar het nieuwe werken, naar meer interne ruimte voor 
maatschappelijk initiatief? Hoe enthousiasmeer je collega’s, leidinggevenden en bestuurders 
om ook meer van buiten naar binnen te werken, kortom: hoe creëer je een lopend vuurtje?   
 
Zonder wrijving geen glans 
In deze workshop wissel je met gelijkgestemden ervaringen uit over waar het soepel loopt en 
waar het schuurt. Welke strategieën pas jij al toe om hobbels te nemen en om in je eigen 
organisatie reuring te maken voor de nieuwe manier van werken? Uitgangspunt bij de 
workshop is dat we samen op pad gaan, om te creëren, wrijving en schuring op te zoeken en 
glans te ontdekken. Ook kom je te weten hoe andere gemeenten buiten ‘Werken in het 
Westen’ aansluiten op de snel veranderende wereld om ons heen.   
 
Wat levert het je op 
Naast energie en de basis voor een nieuw netwerk van ruimtemakers ga je de deur uit met 
ideeën voor strategieën, werkwijzen en eerste stappen waarmee je intern de nodige 
veranderingen op gang kunt brengen en je met meer collega’s ruimte kunt maken voor 
maatschappelijk initiatief.  
 
Voor wie 
voor ambtenaren die de voedingsbodem voor meer ruimte voor maatschappelijk initiatief 
binnen hun eigen organisatie groter willen maken.   
 
Aantal deelnemers 
Minimaal 8 tot maximaal 12 deelnemers per groep.  
 
Kosten en aanmelding 
De kosten voor deelname aan deze dagdeeltraining bedragen € 250 excl. 21% BTW . 
Je gemeente ontvangt de factuur rechtstreeks van het trainingsbureau. Je kunt tot één week 
voor de training kosteloos annuleren. De gastheergemeente zorgt voor koffie, thee en lunch. 
 
Marenthe de Bruijne:  “Ik leer je lenig denken. Alles om ons heen verandert: de maatschappij, de 
markt, je organisatie en je werk. De kunst is daar flexibel op in te spelen. Dat is ‘lenig denken’.  
Als lenige denker ben je in staat je te verplaatsen in de ander, heb je plezier in vernieuwing, geloof je 
in cocreatie en is het vanzelfsprekend dat je de innovatiekracht van burgers en bedrijven benut. 
 
Birgit Oelkers:  “Mijn motto is à la Loesje: streef onbekommerd naar het ideale’. Als 
procesbegeleider, trainer, kwartiermaker en sociaal ondernemer verbind ik mensen en belangen en 
werk ik aan haalbare en duurzame plannen. Voor samenwerkingsnetwerken van gemeenten, 
bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.  
Ik ben thuis in maatschappelijke vraagstukken, overheids- en burgerparticipatie, netwerkopbouw, 
integrale gebiedsontwikkeling, maatschappelijk vastgoed. 
 

                                 
Marenthe     Birgit  


