
  
 
 

 
Een korte variant van ons Train-de-trainer-programma 

‘Overheidsparticipatie in de praktijk’  
 
Deze 3daagse training is voor voorlopers van Overheidsparticipatie die hun minder ervaren 
collega’s met een workshop ‘Overheidsparticipatie in de praktijk’ willen ondersteunen.  Het is een 
verkorte versie van de meer ontwikkelingsgerichte trainingsvariant ‘Overheidsparticipatie in de 
praktijk’. Zie daarvoor: http://www.planenaanpak.nl/acties/trainingsaanbod/train-de-trainer-
programma-voor-ambtenaren 
 
  

Wat biedt de training?  
• Het werken vanuit overheidsparticipatie wordt beter ingeburgerd en doorontwikkeld  

door de ervaringen, inzichten en capaciteiten van ervaren medewerkers te benutten. 
• Ervaren medewerkers krijgen de kans hun vaardigheden m.b.t. overheidsparticipatie verder te 

ontwikkelen en ervaring als trainers op te doen.  
• Minder ervaren medewerkers bouwen hun vaardigheden uit bij het werken vanuit 

overheidsparticipatie en krijgen er meer routine in.  
• Een basistraining Overheidsparticipatie die in zelfbeheer verder uitgebouwd en aan verschillende 

medewerkers aangeboden kan worden en daardoor een permanente bron van ontwikkeling kan 
blijven voor de organisatie. 

 

Resultaten   
• Er is een workshopprogramma op maat ontwikkeld en gedragen door eigen medewerkers;  
• een pool van 10-14 ervaren medewerkers kan minder ervaren collega’s ondersteunen bij het 

werken vanuit overheidsparticipatie;  
• 10-14 minder ervaren medewerkers krijgen tools en begeleiding voor het werken vanuit 

overheidsparticipatie.  
 

Deelnemers   
De trainingsgroep in de eerste trainingsronde kan breed samengesteld worden uit medewerkers van 
verschillende functies: loket, buitendienst, beleidswerk, projectleiders. Hun gemeenschappelijke 
noemer is dat ze allemaal koplopers zijn op het gebied van overheidsparticipatie. Zij   
• hebben actuele ervaring en dagelijkse routine met het werken vanuit overheidsparticipatie;  
• beschikken over persoonlijke eigenschappen, een instelling en vaardigheden die relevant zijn 

voor het werken vanuit overheidsparticipatie;  
• willen en kunnen hun kennis, vaardigheden  en ervaringen met collega’s delen.     
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Praktische gegevens  
Voor wie   Gemeentelijke voorlopers op het gebied van overheidsparticipatie 
Soort training   In company   
Duur   3 dagen 
Aantal deelnemers:  10-14  
Kosten   € 750 per deelnemer excl. btw, locatie- en cateringkosten   
Contact   Birgit Oelkers, oelkers@planenaanpak.nl, 06-21224567 
   Joop Hofman, joophofman@rodewouw.nl, 06-29045673  
   Marenthe de Bruijne, marenthe@creasense.nl 06-53700120 

 

Over de trainers 
Birgit Oelkers (Plan & Aanpak) en Joop Hofman (Rode Wouw) zijn allebei gepokt 
en gemazeld in overheidsparticipatie. We praten en schrijven erover, werken 
eraan mee, geven trainingen, lezingen en workshops en mengen ons in 
praktijkdilemma’s. Marenthe de Bruijne (Creasense)  is  expert in lenig en 
creatief denken. Zij geeft trainingen, workshops en interactieve lezingen over 
sociale en maatschappelijke innovatie.  
Wij willen alle drie verschil maken, met de context van de opdrachtgever  als 
startpunt. Onze vertrekpunten zijn:  

• de meerwaarde voor de samenleving: wat levert de training mensen in 
de samenleving op?  

• de eigen kracht van medewerkers: de kracht en talenten benutten om 
een olievlek te laten ontstaan.  

• de overtuiging dat verschillen in de praktijk, door individuele mensen 
zelf gemaakt worden. Zij geven vanuit hun praktijk woorden en 
strategieën aan overheidsparticipatie. Er is geen blauwdruk.  

• de energie die door de training ontstaat, wakkeren we zoveel mogelijk 
aan. Want werken aan veranderingen vanuit je eigen drive is leuk, soms 
grenzeloos en levert altijd winst opdat bestaande patronen alleen op de 
kop gezet kunnen worden door sterk in te zetten op creativiteit, 
ontregelen en omdenken.  

• dat het persoonlijke centraal moet staan, omdat het bij overheids-
participatie om moed, twijfel, vragen en durf van mensen gaat die het 
verschil maken. 
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