
Bij participatie wil je weerstand en polarisatie ombuigen 
naar constructieve inzet van stakeholders en voortgang 
van je project. De specifieke vaardigheden, je houding  
en het proces vormen de kern van deze training. Als je 
plannen maakt en projecten ontwikkelt voor uitbreiding 
en vernieuwing, zul je in overleg moeten treden met 
andere belanghebbenden. Dat kan een diverse lijst zijn, 
zoals omwonenden, bedrijven, grondeigenaren, natuur- 
beschermingsorganisaties, boeren, overheden. Zij hebben 
belangen die vaak botsen. Stakeholders laten zich horen, 
al dan niet georganiseerd. De Omgevingswet biedt een 
wettelijk kader. Hoe kunt u als professional bij weerstand 
en polarisatie participatieprocessen tot een goed  
resultaat brengen?

Weerstand en polarisatie bij participatie

Hoe creëert  
u duurzaam 
draagvlak?
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OMGAAN MET WEERSTAND EN POLARISATIE BIJ PARTICIPATIE  
WAT EN VOOR WIE
De opleiding is bedoeld voor eenieder die in het kader van 

een initiatief of besluitvorming andere partijen wil of 

moet betrekken: omgevingsmanagers, gebiedsmakelaars, 

projectmanagers, beleidsbemiddelaars, bestuurders en 

bewonersorganisaties. 

RESULTATEN VAN DE OPLEIDING
De opleiding is sterk gericht op toepassing in uw eigen 

praktijksituatie. Na deze training:

    Kunt u effectief een participatietraject ontwerpen

    Weet u wat bronnen van weerstand en polarisatie kunnen 

zijn en weet u te anticiperen

    Kunt u specifieke participatievaardigheden, houding en 

aanpak inzetten om impasses te voorkomen en op te lossen

    Bent u in staat om uw participatietraject tot een goed einde 

te brengen en duurzaam draagvlak te creëren. 
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praktische Informatie
DUUR   drie dagen

TIJDEN CURSUS   9:30 - 17:00 uur

LOCATIE   Nieuwe Gracht 74, 2011 NJ Haarlem

VOOROPLEIDING   HBO+/WO werk- en denkniveau

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS   16 personen

ERKENNING   18 MfN PE cat. 1A

KOSTEN, INSCHRIJVING EN DATA 

Op onze website staan alle actuele cursusdata, worden  

de kosten toegelicht en kunt u zich direct inschrijven.  

De trainingen van het CvC zijn vrijgesteld van BTW. 

drs. Linda Reijerkerk
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drs. Hans Bekkers

In-company
Het is ook mogelijk om deze training voor uw  

organisatie intern te verzorgen en de training geheel 

op maat aan te passen aan uw wensen en situatie.  

Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte kunt 

u contact met ons opnemen.

OPBOUW VAN DE OPLEIDING
De opleiding duurt zes dagdelen. De opbouw is geïnspireerd 

op de effectieve Participatiecirkel van het CVC. In iedere stap 

komen houding, procesaanpak en vaardigheden aan de orde. 

U bent in de gelegenheid om uw eigen praktijksituatie in te 

brengen, zodat de theorie direct van nut is voor uw praktijk. 

Er wordt veel aandacht besteed aan het oefenen van houding 

en vaardigheden bij weerstand en polarisatie bij participatie. 

Persoonlijke coaching staat daarbij centraal. Bij de opleiding 

ontvangt u een syllabus, readers, hand-outs en maakt u 

gebruik van de digitale leeromgeving.

Aik Kramer


