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Maak in één middag kennis met ons 
eParticipatieplatform. We laten je zien hoe je 
met dit platform online in gesprek kunt gaan. 

Mondige inwoners, een nieuw medialandschap 
en vernieuwingen in de democratie zijn de 
drijvende krachten achter steeds meer participatie 
initiatieven. Voor participatie heb je deelnemers 
vanuit de gemeenschap nodig. Je vindt ze door 
de juiste publiekstaal te spreken en goede 
vormen en instrumenten te gebruiken om het 
proces aantrekkelijk en effectief te maken. We 
ontwikkelden een eParticipatieplatform dat 
hierbij helpt. Met dit eParticipatieplatform heb 
je mogelijkheden online op een aantrekkelijke 
manier met elkaar in gesprek te gaan. We laten 
tijdens de demonstratie ‘Online in gesprek met je 
publiek’ de verschillende mogelijkheden van het 
eParticipatieplatform zien. 

Resultaat 
-  Je maakt kennis met het eParticipatieplatform     
   voor een online gesprek.
-  Je weet hoe je een online relevant gesprek kunt  
   voeren door het inzetten van het eParticipatie- 
   platform. 
-  Je kent de vier communicatiesleutels voor een     
  relevant participatiegesprek en weet die toe te    
  passen.

- Je kunt het eParticipatieplatform toepassen op   
  een eigen case.
- Je hebt een overzicht van de kosten van het 
  eParticipatieplatform.

Doelgroep 
We organiseren de demonstratie voor 
communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers van 
gemeenten, waterschappen en provincies.

Duur van de demonstratie
De demonstratie ‘Online in gesprek met je publiek’ 
bestaat uit één blok van 14:30 tot 16:30 uur.

Inhoud 
Antwoorden op participatievragen vind je in gesprek 
met je omgeving. Maar die omgeving is heel 
divers en veel inwoners zijn niet zo gemakkelijk 
te bereiken. Het gebruik van een laagdrempelig 
online participatieproces kan hiervoor de oplossing 
zijn. We lichten de 4 communicatiesleutels bij 
participatie toe en delen onze visie, die we 
ondersteunen met praktijkvoorbeelden. Onze visie 
hebben we vertaald in een aantal praktische tools. 
De nadruk in deze sessie ligt op de online vertaling 
die het eParticipatieplatform biedt. Denk hierbij aan 
een online peiling, debat, forum, ideeën generator, 
discussie en samenwerking. 
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We vragen je vooraf een case mee te nemen, 
zodat we met elkaar ervaringen kunnen delen 
en je onze aanpak mogelijk al kunt toepassen 
op jouw case.

Investering
Aan deze demonstratie zijn geen kosten 
verbonden. Wil je de beschikking krijgen 
over onze Participatietoolbox met daarin 
onder andere het Participatiestappenplan, 
de Participatiebox met 100 creatieve 
gespreksvormen en een uitdraai van de 
Participatietrap, dan berekenen we daarvoor 
€ 75,-. Via het aanmeldformulier (bij vraag of 
opmerking) kun je je belangstelling hiervoor 
kenbaar maken. 

Actuele startdata/locaties
We organiseren de demonstratie ‘Online in 
gesprek met je publiek’ in Amersfoort. Kijk 
op de website sir.nl/trainingen voor meer 
informatie.

  
   
   

In gesprek over...

Over SIR Communicatiemanagement 
Communicatie is een relevant gesprek. Dat is het 
vertrekpunt van onze werkwijze. We helpen  
overheden, publieke organisaties en dienstverleners 
met het organiseren van dit gesprek. Dat begint 
bij communicatief beleid én een communicatieve 
organisatie. 

Contact 
Voortsweg 131, 7523 CD Enschede
Arthur v. Schendelstraat 650, 3511 MJ Utrecht  
053 430 70 44
info@sir.nl / sir.nl

Aanmelden

Inspiratietraining ‘Hoe bereik ik 
(nieuw) publiek bij participatie?’. 
Wil je eerst meer weten over communicatie 
bij participatie? We organiseren een 
inspiratietraining ‘Hoe bereik ik (nieuw) 
publiek bij participatie?’. Tijdens deze training 
maak je kennis met het onderwerp, delen we 
onze vier communicatiesleutels bij participatie 
en gaan we in op praktische tools.

Fasterclass ‘Jouw communicatie- en 
participatieplan’ 
Wil je zelf aan de slag met een case van 
jouw organisatie? Dat kan! We organiseren 
een fasterclass waarin je in één dagdeel de 
basis vormt voor jouw communicatie- en 
participatieplan. 

Wil je meer weten over de inspiratietraining 
of fasterclass? Kijk dan op de website  
sir.nl/trainingen of neem contact op via 
trainingen@sir.nl of 053 430 70 44.
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