DE GEMEENTE
PARTICIPEERT
Workshop Participatief Beleid Maken
voor ambtenaren & politici

Stad
unaniem
over de
toekomst
“De voltallige gemeenteraad - een zeldzaamheid - onderschrijft de
economische visie die
de stad voor de komende vijftien jaar
heeft uitgestippeld.”
De Limburger, 21 februari 2013

D

e samenleving wordt steeds
complexer. Er is een explosieve groei van kennis en
technologie, steeds meer diversiteit en grotere onderlinge afhankelijkheid. Dit stelt nieuwe eisen aan de rol
van de lokale overheid.

Van de gemeente wordt verwacht dat zij
niet langer voor, maar samen mét inwoners, bedrijven en kennisinstituten de
stad letterlijk en figuurlijk vormgeeft.
Participatief leiderschap, met de gemeente als één van vele spelers (lees: belanghebbenden) in de samenleving.
Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat
is de rol van de gemeente in de participatieve samenleving? Hoe vullen politici en
ambtenaren hun nieuwe rol effectief in?
Welke kennis, houding en vaardigheden
zijn nodig? Hoe vervul je tegelijkertijd de
rol van speler en aanjager?

Doel van de training
De workshop participatieve beleidsvorming vergroot inzicht in de toenemende
sociale complexiteit in de samenleving en
biedt concrete methoden om hier mee om
te gaan. Deelnemers ervaren wat nodig is
om samen met grote groepen uiteenlopende belanghebbenden een gedeelde
basis te creëren. En ze leren hoe je effectieve, breed gedragen actieplannen ontwerpt en uitvoert.
De workshop is interactief en bouwt voort
op praktijkervaringen en actuele vraagstukken in de gemeente.

Deelnemers
12 tot 16 beleidsadviseurs, directeuren,
raadsleden en wethouders.

Programma
Blok 1: Omgaan met complexiteit
Blok 2: Participatief procesontwerp

Inwoners, ondernemers, bestuurders, beleidsmakers en politici schetsen samen de contouren voor de economische visie.

Perspectı ıty
For the love of complexity

PARTICIPATIEF BELEID MAKEN
W O R K S H O P V O O R LO K A L E P O L I T I C I , W E T H O U D E R S E N B E L E I D M A K E R S

Blok 1: Omgaan met complexiteit
Dag 1: Complexiteit begrijpen & ervaren
Wat is sociale complexiteit en hoe kun je hier mee omgaan? Wat is het verschil tussen gecompliceerde en complexe vraagstukken? Waarom werken ‘blue print’
planningsmethoden niet in complexe omgevingen?
Ervaar de natuurlijke neiging om tegen in plaats van met
elkaar te werken. Begrijp hoe de keuze voor gemeenschappelijke waarden en collectieve wijsheid kan leiden tot
nieuwe inzichten, nieuwe energie en breed gedragen sociale innovaties.
Stakeholders, belangen en macht

Dag 2: Formele & informele macht
Participatie kent vele verschijningsvormen. Van meedenken en -praten tot samen produceren en beslissen. Hoe
hoger op de ‘participatieladder’ hoe meer macht wordt gedeeld. Maar niet over iéder vraagstuk hoeft met álle belanghebbenden te worden beslist.
Hoe krijg je inzicht in het systeem en de bereidheid om te
participeren? Wat zijn manieren om het hele systeem te
involveren? Hoe maak je gebruik van de wijsheid van de
minderheid?

In blok 2 gaan we op basis van de ervaringen uit blok 1
participatieve processen voor lokale vraagstukken ontwerpen. Actuele kwesties waarvoor de gemeente samen met
inwoners, bedrijven en instellingen beleid of praktijk wil
vormgeven. Beide modules kunnen verder worden afgestemd op speficifieke behoeften in uw gemeente.

Dag 3: Grotegroepsdialoog en zelfreflectief leren
Voor complexe vraagstukken heb je de expertise en input
van alle belangenhebbenden nodig. Ontdek hoe je productieve gesprekken kunt voeren met grote multistakeholder
groepen. En hoe een waarderende houding inzicht in de
eigen drijfveren en begrip voor die van anderen vergroot.

Het grootste leereffect wordt bereikt wanneer zowel ambtenaren als wethouder als raadsleden in dezelfde workshop participeren. Zo leren zij dezelfde taal, vergroten collectief inzicht
en onderling begrip. Een belangrijke eerste stap op weg naar
het ontdekken van gedeeld belang.

Perspectivity werkt aan inspirerende samenwerkingen voor
duurzame groei. Door de toegenomen complexiteit zijn blauwdrukken achterhaald. Perspectivity werkt met multistakeholder
groepen aan complexe vraagstukken in organisaties en gemeenschappen. We betrekken mensen met uiteenlopende belangen uit alle lagen van de samenleving. We helpen ze bij het
ontdekken van een gemeenschappelijke basis en het realiserenvan gedeelde doelen.
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GEDEELD BELANG

Curriculum:
www.perspectivity.org / Producten & Diensten

Vragen?
Mail: enterprise@perspectivity.org

Bekijk de wereld eens op zijn kop,
het brengt nieuw perspectief!

OVER PERSPECTIVITY

Blok 2: Participatieve processen ontwerpen

