
De verhouding tussen de samenleving en de  
(lokale) overheid is aan het veranderen. De rol 
van de overheid wordt kleiner en burgers krijgen 
steeds meer het stuur in handen. Initiatieven en 
behoeften van inwoners en ondernemers worden 
belangrijker, regels en voorschriften mogen daar-
bij niet star en bureaucratisch in de weg staan. 
Dat vraagt van iedereen een andere houding en 
een andere aanpak. 

In deze workshop laten we zien wat dat betekent 
voor de manier van werken van de gemeente wat 
het kan betekenen voor uw organisatie/instelling  
en wat u eraan kunt hebben. 

De overheid die ruimte biedt aan initiatieven van de 
samenleving: dat noemen we overheidsparticipatie. 
Deze werkwijze vereist onder meer openheid, flexibiliteit, 
nauwe samenwerking met partners in de samenleving en 
met andere afdelingen van de gemeente zelf. Binnen de 
gemeente Hellendoorn is overheidsparticipatie een belang-
rijk uitgangspunt voor onze manier van werken geworden.
Zoiets gaat niet van de ene dag op de andere….

Juist daarom delen we onze kennis 
en inzichten graag met u!

Workshop 

“Overheidsparticipatie, 
de gemeente als partner”

Inhoud workshop
In deze bijeenkomst vertellen medewerkers hoe de gemeen-
te Hellendoorn zich de werkwijze van overheidsparticipatie, 
het inspelen op initiatieven vanuit de samenleving, eigen 
heeft gemaakt. Welk proces is daar aan vooraf gegaan, hoe is 
draagvlak verkregen binnen de organisatie en hoe wordt het 
geborgd? Een wegwijzer voor medewerkers, een overheids-
participatiemarkt en een intern train-de-trainer programma 
typeren het proces dat is doorlopen. 

De workshop gaat in op wat overheidsparticipatie is. 
De focus ligt op het interne trainingsprogramma waarin 
medewerkers zijn getraind om andere collega’s weer te 
trainen. In de workshop kunnen we ook ingaan op hoe dit 
voor uw organisatie/instelling toe te passen zou zijn. 

Meedoen?
Bent u nieuwsgierig geworden naar deze aanpak? Meldt u dan 
direct aan door voor 1 oktober 2013 een mailtje te sturen naar 
Carlina Hendriks, Projectleider train-de-trainer programma, 
gemeente Hellendoorn, c.hendriks@hellendoorn.nl . Vermeld 
in de e-mail graag uw naam, functie, telefoonnummer en de 
organisatie waarvoor u werkt.

Waar:   Huis voor Cultuur en Bestuur, Nijverdal
Wanneer:  9 en 11 oktober 2013 
   (identieke workshops)
Hoe laat:  10.00 - 12.30 uur
Kosten:  Geen
Max. aantal deelnemers per workshop: 
   25 (max. 2 per organisatie)


