
 

Waarmee kunnen we je helpen?  

Als betrokken ambtenaar en/of 

enthousiaste medewerker merk je dat je 

samen met je collega’s alsmaar meer in 

participatieve omgevingen vertoeft. Die 

participatieve initiatieven komen zowel 

vanuit je eigen organisatie of van partners 

waarmee je samenwerkt. 

 

Maar je voelt aan dat je de context van 

het participatief werken (nog) niet 

helemaal ziet. Of je merkt dat er binnen je 

team verscheidene niveaus van kennis van 

en vertrouwen met participatie zijn.  

Je team, dienst of bestuur wil als ‘geheel 

’handvaten, tools en context toe-eigenen 

om het participatieproces beter te vatten 

en je wil als groep hier ook verder in 

leren, delen en ‘corrigeren’.  

Maar ook: jullie zijn samen op zoek naar 

antwoorden op vragen als: ‘Hoe kunnen 

we stakeholders betrekken of betrokken 

houden?’, ‘Hoe houden we een dialoog 

gaande en brengen we ook 

minderheidsstandpunten in?’ en ‘Hoe 

gaan we om met conflicten?’ En zoveel 

meer…  

 

Je bent ervan overtuigd dat een 

verkenning van het werken met en in 

participatie best gebeurt in interactie en 

samen met je collega’s?  

Met deze training verkennen en 

verscherpen we de vragen en vinden we 

samen de antwoorden. 

 

 

 

Inhouse Training Participatie? 

De training wordt gegeven door ervaren 

procesbegeleiders in participatieve 

projecten die hun bagage aan ervaringen, 

methodieken, cultuur, inzichten, 

aandachtspunten… graag delen met jou 

en je collega’s.  

 

We werken met groepen van 7 tot 12 en 

van 13 tot 20 personen.  
  

 

Onze inhouse training kent drie 

pakketten:  

— Pakket 1 omvat twee halve dagen. We 

zoemen hier in op basisprincipes en -

methodieken. Beide dagdelen kunnen 

zowel off- als online gevolgd worden. 

 

— Pakket 2 is een vast dag- programma 

met basisprincipes, tools en ook ‘hoe 

pak je dit nu zelf aan?’. Het 

dagprogramma wordt aangevuld met 

een focus op een bepaald onderdeel 

vanuit de nood van de groep, 

bijvoorbeeld methodieken, 

communicatie, faciliteren... 

 

— Pakket 3 is het vaste programma van 

pakket 2 aangevuld met 7 halve 

dagdelen die inzoomen op specifieke 

methodieken OF die bepaalde cases, 

teams of mensen ondersteunen. 

 

Waarom de Inhouse Training 

Participatie voor jou een verschil kan 

maken: 

— Een gedeeld begrip van participatie en 

wat daarbij komt kijken. 

— Medewerkers voelen zich 

comfortabeler in participatieve 

projecten en krijgen een 

genuanceerder beeld over de 

inzetbaarheid van participatief 

werken. 

— Mindset en grondhouding voor 

participatief werken is gekend.  

(Is een andere attitude dan die in de 

klassieke context van samenwerken.) 

— Weten hoe te starten en waarop te 

letten. 

— Kennis van en voeling met 

basisprincipes. 

— Introductie tot on- en offline 

methodieken. 

— Optie: tips en tricks voor facilitatoren 

als invulling van een half dagdeel. 

— Inzichten in valkuilen. 

— Opstap naar het binnenbrengen van 

participatie in de eigen werking. 

  

Inhouse Training 
Participatie 
De Inhouse Training Participatie is een korte opleiding 
voor mensen van eenzelfde organisatie, bestuur of 
dienst. De training heeft tot doel teamleden samen 
meer vertrouwd te maken met participatie, met de 
mogelijkheden en meerwaarde maar ook met de 
valkuilen.  
Het is een introductie, een verkenning… die wellicht 
smaakt naar meer!  

. 

WWW.DBPPARTNERS.BE 

FACEBOOK | LINKEDIN |  
 

http://www.dbppartners.be/
https://www.facebook.com/debetrokkenpartij
https://www.linkedin.com/company/69102263/admin/

