Werk maken van participatie door training en coaching van kwartiermakers
Wilt u, in lijn met de nieuwe Omgevingswet, serieus werk maken van participatie? En heeft u
daarbij behoefte aan mensen die uw kwartiermakers kunnen trainen en coachen?
Het Omgevingskwartier traint en coacht iedereen die interactief en effectief richting wil geven aan
participatieprojecten. Of het nu om procesmanagement of communicatie gaat.
Diverse doelgroepen
Het Omgevingskwartier biedt coaching en trainingen aan iedereen die richting wil geven aan
participatie. Zoals ambtenaren, medewerkers van (woning)corporaties en projectontwikkelaars en
aanjagers van participatieprocessen binnen ondernemersverenigingen, wijk-, dorp- en stadsraden en
bewonersorganisaties.
Gelijkwaardige gesprekspartner
Niet voor iedereen is participatie gesneden koek. Het vergt kennis, vaardigheden, de juiste houding
en voldoende informatie om effectief invloed uit te oefenen op ruimtelijke initiatieven. Bewoners en
maatschappelijke organisaties hebben nogal eens een informatieachterstand als het om participatie
gaat. Via coaching en trainingen zorgen we dat ze een gelijkwaardige partner worden. Dat is
belangrijk, want de bedoeling van de nieuwe Omgevingswet is immers dat partijen op een
gelijkwaardige manier samenwerken aan het verbeteren van de leefomgeving.
Slim procesmanagement
Voor ambtenaren is het realiseren van nieuwe plannen binnen een bepaalde leefomgeving vaak een
flinke uitdaging. Hoe betrek je relevante partijen, hoe kom je tot een breed draagvlak en hoe werk je
samen? Slim procesmanagement is essentieel. Wij trainen ambtenaren om het participatieproces
effectief in te richten.
Interactieve sessies
Dat doen we door kennis, ervaring en vaardigheden te versterken,
partijen vertrouwd te maken met participatie en ze er enthousiast voor
te maken. Onze ervaring is dat je hier niet vroeg genoeg mee kunt
beginnen. Investeren vooraf betaalt zich later uit in kwaliteit, draagvlak,
haalbare doelen en gerealiseerde verwachtingen. In onze trainingen
staat interactie centraal, mensen maken immers samen de leefomgeving.
Bij ons dus geen lange monologen, maar interactieve workshops,
ontwerp- en oefensessies met veel voorbeelden uit de praktijk.

Kennis maken?
Als kwartiermakers en netwerkers pur sang vormen wij, vier zelfstandige ondernemers, samen het
Omgevingskwartier. We werken in wisselende formaties aan uiteenlopende opdrachten die te
maken hebben met de in- en uitvoering van de Omgevingswet en maatschappelijke
participatieprojecten op grote en kleine schaal, met bijzondere aandacht voor een gezonde
leefomgeving.
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