Masterprogramma Participatie
Leer hoe je succesvol kunt samenwerken met stakeholders
Gemeenten en andere publieke organisaties gaan
steeds vaker in gesprek met stakeholders. Het
lijkt soms wel of iedereen overal over mee moet
kunnen praten. Participatie lijkt het toverwoord
voor succesvol beleid of dienstverlening op maat.
Het voeren van participatiegesprekken is
waarschijnlijk niet jouw dagelijks werk. Je deed
er nog weinig ervaring mee op. Of wilt er meer
over weten. Dan is het logisch dat je zoekt naar
een effectieve werkwijze en handige tips en tools
voor een succesvolle participatieaanpak.

Wat je niét wilt
Je wilt immers geen gedoe of weerstand met stakeholders.
Een mislukte participatieaanpak zorgt voor teleurstelling,
weerstand en geen vertrouwen in je organisatie. ‘Het is
toch al allemaal bedacht’, is vaak het commentaar van
deelnemers. Dat wil jij toch voorkomen?

Samenwerken met stakeholders,
maar hoe?
Samen in gesprek met stakeholders levert veel op.
Maar kan ook uitdagend zijn. Hoe bereik je de juiste
stakeholders van jouw beleid of project? Hoe zorg je
dat je het gesprek voert om op te halen wat nodig is?
Hoe organiseer je de aanpak? Maar ook: hoe krijg je de
handen op elkaar in jouw organisatie voor je aanpak? En
welke collega’s betrek je erbij? In het Masterprogramma
Participatie krijg je antwoord op al deze vragen. Je gaat
concreet aan de slag met een participatieaanpak in jouw
organisatie én voor jouw project. En je leert hoe je jouw
plan succesvol kunt uitvoeren. Kortom, je lost je
participatievraagstuk op en voorkomt gedoe met
stakeholders.
Lees op sir.nl/masterprogrammaparticipatie wat je nog
meer leert.

Wat je wél wilt

Voor wie?

Een goede participatieaanpak zorgt voor duidelijkheid en
vertrouwen. Stakeholders weten wat hun rol is in het
proces. En je voert het gesprek dat stakeholders
aanspreekt. Je hebt een zorgvuldig en goed georganiseerd
proces dat bruikbare resultaten oplevert. Ons
Masterprogramma Participatie biedt je handvaten om
een succesvolle participatieaanpak met participatieplan
op te zetten. Het helpt jou hoe je succesvol samenwerkt
met stakeholders, hoe je weerstand voorkomt en hoe je
participatie in jouw organisatie op de agenda zet.

We ontwikkelen dit programma speciaal voor
beleidsadviseurs en communicatieadviseurs van
gemeenten en publieke organisaties. Je bent welkom
als je met participatie aan de slag wilt. Als je je opgeeft,
maak je een digitale intake. Zo kijken we of het
Masterprogramma aansluit bij jouw verwachtingen.

Jaarprogramma

Investering

Een jaar lang delen we onze kennis en ervaringen met
jou. Helpen we je een aanpak te maken voor jouw
participatievraagstukken en zijn we beschikbaar voor
vragen. Wij geloven dat je het beste leert door te doen.
Daarom hebben we een praktisch programma gemaakt
waarin je werkt met je eigen case. Het programma
bestaat uit verschillende leervormen. Van online
videolessen, participatietools en live-events tot
individuele coachingsessies en een scan van jouw
participatieplan door je trainer. Ook krijg je bonussen
zoals de module waarin je leert hoe je het
participatiegesprek in jouw organisatie organiseert.
Je bepaalt zelf je tempo. Volg bijvoorbeeld de
onlinelessen wanneer het jou uitkomt. Na dit
jaarprogramma bent je in staat om zelfstandig een
passende participatieaanpak te maken en de
participatiegesprekken te begeleiden. Voor je eigen
vraagstukken of voor die van je collega’s. Je doet geen
examen. Je masterproof is je uiteindelijke participatieplan.
Wel ontvang je een certiﬁ caat.

Voor het programma investeer je € 4.960,00 voor een
periode van 12 maanden. Wil je in termijnen betalen?
Dat kan. Je betaalt dan € 435,00 per maand (gedurende
12 maanden). Met deze investering aan de voorkant,
bespaar je veel leergeld in mislukte participatietrajecten
die je achteraf moet herstellen. En… je investeert niet
alleen in jezelf maar zet participatie ook op de agenda in
jouw organisatie.

Lees op sir.nl/masterprogrammaparticipatie de
programmaonderdelen.

Opgeven
Het Masterprogramma start in maart 2020. Geef je op
via onderstaande knop. Je ontvangt dan eerst de
digitale intake zodat we met je kunnen meekijken of
het programma voldoet aan je verwachtingen. We
nemen dan contact met je op of je
bent toegelaten.

Niet tevreden?
Voldoet het programma in de eerste maand niet aan je
verwachtingen? Dan heb je de mogelijkheid om na 1
maand met het programma te stoppen.

Wij lopen voorop, jij toch ook?
SIR is het enige bureau in Nederland dat zich
heeft gespecialiseerd in communicatie en
participatie voor overheden en publieke
organisaties. We trainden al meer dan duizend
medewerkers in participatievaardigheden en
organiseren al jaren succesvolle
participatieaanpakken. Al onze kennis,
ervaringen en leerpunten stopten we in dit
programma. Zodat jij er gebruik van kunt maken
en in korte tijd Master Participatie bent. Dit
programma is de eerste en enige
Masterprogramma in Nederland die je kunt
volgen om deskundig te worden in participatief
werken. Doe je met ons mee? Onze
participatietrainers/coaches Barbara Borghuis en
Martijn Schenning begeleiden je graag.

Aanmelden

Contact

Over SIR Communicatiemanagement

Voortsweg 131, 7523 CD Enschede

Communicatie is een relevant gesprek. Dat is het vertrekpunt

Arthur v. Schendelstraat 650, 3511 MJ Utrecht

van onze werkwijze. We helpen overheden, publieke organisaties
en dienstverleners met het organiseren van dit gesprek.

053 430 70 44

Dat begint bij communicatief beleid én een communicatieve

info@sir.nl

organisatie.

