Participatie
Kunde en Kunst van een goede samenwerking

Wanneer

Kijk voor actuele opleidingsdatums en tijden
op www.erasmusacademie.nl/participatie
Hoe verbind je burgers en beleid? Wat moet je doen om
individuen, groepen of ondernemers te betrekken bij collectieve
vraagstukken, beslissingen of diensten? De opleiding Participatie:
Kunde en Kunst van een goede samenwerking, leert je
passende vormen van participatie te ontwerpen en hoe die op
effectieve manier uit te voeren.
Gemeenten, provincies, ministeries en andere publieke organisaties
zoeken steeds naar nieuwe manieren om burgers en organisaties
te betrekken. En met goede redenen. Participatie wordt niet alleen
gezien als een manier om beter inzicht te krijgen in de problemen
die spelen. Het is ook een manier om innovatieve oplossingen te
ontwikkelen, meer legitimiteit en draagvlak te creëren voor beleid,
burgers en organisaties meer zeggenschap te geven.

Prijs

De investering bedraagt € 3.650 (vrijgesteld
van btw). Inbegrepen zijn catering/lunch,
(digitaal) cursusmateriaal en parkeren
Waar

VNAB kennis- en ontmoetingscentrum De Nieuwe Boompjes - Rotterdam
Direct inschrijven

Schrijf je in via onze website:
www.erasmusacademie.nl/participatie
Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt: 20

Sturen van participatie

Certificaat

De opleiding Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking, leert je hoe je het participatieproces kunt sturen, zonder
dat het eindeloos duurt of uitmondt in conflicten. Het gevaar
bestaat immers dat ambities dan averechts gaan werken en juist
leiden juist tot meer wantrouwen tussen overheid, organisaties en
burgers. Dat moet te allen tijde voorkomen worden.

Heb je alle bijeenkomsten gevolgd, dan ontvang je een certificaat van Erasmus Academie.
Meer informatie

Neem contact op met Mariëlle Elenbaas,
Adviseur opleidingen T: 010-4082126
E: elenbaas@erasmusacademie.nl

Samenbrengen van wetenschap en praktijk
De opleiding Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking, behandelt vanuit de wetenschappelijke theorie en de
praktijk verschillende participatie- en co-creatieprocessen en geeft
praktische handvatten hoe je actieve burgers en bewonersinitiatieven kunt adviseren en ondersteunen. Vanuit een theoretisch
perspectief en aan de hand van actuele casussen wordt nadrukkelijk gewerkt naar een praktische oplossing. Gezamenlijk werken we
aan thema’s zoals:
• de ambitie en doelen van participatie
• het ontwerpen van een participatieproces
• het inbedden hiervan in de organisatie
We bespreken verder de kenmerkende dilemma’s die in de praktijk
voorkomen en kijken naar de praktische implicaties van (samen)
werken met burgers.
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Blended onderwijs bij Erasmus Academie
•

•

•
•

De kracht van ons academisch onderwijs
zit hem in de combinatie tussen online- en
offline leren en interactieve leermiddelen.
Voor de online, interactieve bijeenkomsten
gebruiken we het platform Zoom. Het is
niet nodig om hiervoor een programma te
installeren op je computer.
De digitale leeromgeving waarin je werkt is
het platform Canvas.
Bij de offline bijeenkomsten wordt rekening
gehouden met de 1,5 meter norm.

Resultaten
De opleiding helpt om participatie meer te laten zijn dan een
veelbesproken en veelbelovend thema en draagt bij aan het beter
betrekken van burgers bij beleid, plannen en diensten. Na aflloop
van de opleiding:
• Ben je bekend met de ‘state-of-the-art’ wetenschappelijke
kennis over participatie
• Heb je inzicht in de potenties en uitdagingen van participatie
en kun je reflecteren op de verschillende vormen die participatie binnen jouw organisatie aannemen
• Heb je op systematische wijze goed onderbouwde participatieprocessen- en instrumenten ontworpen of aangepast voor
jouw organisatie
• Ben je in staat om in te spelen op veranderingen gedurende
het participatieproces
• Weet je hoe je participatie op een goede wijze kunt inbedden
binnen de eigen organisatie
• Heb je stappen ondernomen om het participatieproces binnen de eigen organisatie (beter) in te bedden
• Ben je bewust van je eigen houding en competenties met
betrekking tot participatie en de invloed die dit heeft op het
contact met participerende burgers
• Heb je gewerkt aan het (verder) ontwikkelen van de eigen
competenties met betrekking tot participatie
• Heb je concrete handvatten om (ook na de opleiding) te blijven werken aan (een verbetering van) participatie in de eigen
werkpraktijk
Kortom, na afronding van deze opleiding weet je de theorie en
praktijk van participatie met elkaar te verbinden. Op deze manier
draagt de opleiding bij aan je kunde en kunst van participatie. De
opleiding vergroot je (wetenschappelijke) kennis over participatie en
draagt tegelijkertijd bij aan je participatievaardigheid en -creativiteit.

Programma
De opleiding kent vijf lesdagen. Elke lesdag staat in het teken van
een (thematisch) aspect van participatie. Door middel van opdrachten, discussies en verschillende werkvormen ga je aan de slag
met relevante wetenschappelijke theorieën en praktische uitdagingen. Naast de lesdagen werk je in de praktijk aan opdrachten die
gekoppeld zijn aan een participatieplan voor jouw eigen casus. Die
casus betreft een praktijksituatie op het gebied van participatie. Dit
kan heel uiteenlopend zijn; van een bewonersinitiatief dat je heeft
benaderd voor ondersteuning, een instrument dat je wilt gebruiken
om burgers te laten participeren of een vastgelopen proces waarin
burgers meedenken over een concreet plan.
Dag 1: Vrijdag 27 november 2020 | 09:30 uur - 17:00 uur
• Doelgerichte participatie
• De verschillende vormen/tredes van participatie
• Praktijkopdracht: doelgerichte participatie
Dag 2: Vrijdag 11 december 2020 | 09:30 uur - 17:000 uur
• Procesontwerp – Hoe dan?! Toepassing van verschillende
criteria als inclusiviteit, kwaliteit, passendheid en transparantie.
• Diverse (digitale) participatie instrumenten
• Praktijkopdracht: procesontwerp
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Dag 3: Vrijdag 8 januari 2021 | 09:30 uur - 17:00 uur
• Organisatie inbedding en rugdekking
• Democratische Inbedding en rugdekking
Dag 4: Vrijdag 22 januari 2021 | 09:30 uur - 17:00 uur
• Participatiecompetenties vaardigheden van verbinders
(boundary spanners)
• Meten van de kwalliteiten (Q-sort)
• Emoties in participatieprocessen
• Praktijkopdracht: Participatiecompententies
Dag 5: Vrijdag 5 februari 2021 | 09:30 uur - 17:00 uur
• Leren en Reflecteren
• Afsluiting van plan van aanpak + reflectie
• Feestelijke afsluiting inclusief certificaat uitreiking en borrel.

Voor wie
Ben jij een participatieprofessional en houd je in je werk actief
bezig met burger- en/of overheidsparticipatie, van bewonersinitiatieven tot co-creatie en inspraakprocessen? Dan is de opleiding
Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking beslist
iets voor jou.
De opleiding is bij uitstek geschikt voor professionals die werkzaam
zijn in organisaties die te maken hebben met burger- of bewonersparticipatie in het publieke domein. Denk hierbij aan:
• gemeenten, provincies en waterschappen
• woningcorporaties, welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars
• aannemers in de groenvoorziening, energiebedrijven en andere
semi-overheidsorganisaties
Zo brengt de opleiding een brede groep professionals samen, die
op verschillende terreinen ervaring heeft met participatie.
De opleiding wordt georganiseerd door:
• GovernEUR: de valorisatie-entiteit waar tal van studies en
evaluaties worden uitgevoerd naar participatie op lokaal,
regionaal en nationaal niveau.
• RePolis: het wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar
burgerinitiatieven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
• ESSB Academy: de academie voor postacademisch onderwijs
voor de sociale wetenschappen aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam.
• Erasmus Academie: de academie voor Leven Lang Leren van
de Erasmus Universiteit Rotterdam

Docenten
De volgende docenten zijn betrokken bij deze opleiding:
Prof. Dr. Arwin van Buuren (EUR), Prof. Dr. Jurian Edelenbos
(EUR), Dr. Ingmar van Meerkerk (EUR), Dr.Ir. Jasper Eshuis (EUR),
Dr. Mike Duijn (GovernEUR), Dr.Ir. Beitske Boonstra (EUR), Corniel
van Leeuwen (wethouder Gemeente Tholen). Vivian Visser MSc
(EUR) en Margot Hermus MSc (EUR)

Meer informatie en inschrijven
Heb je interesse in deelname aan deze opleiding? Bezoek dan
onze website: www.erasmusacademie.nl/participatie

