
 

Incompany training:  
Burgerparticipatie op basis van belevingswerelden 
De fijne kneepjes van burgerparticipatie onder de knie krijgen? Eens echt in de huid van de 

burger kruipen? De weg naar succesvolle participatietrajecten vinden? De training 

‘Burgerparticipatie op basis van belevingswerelden’ is de kans om alle ins en outs van 

burgerparticipatie te leren kennen. 

 

De training 
Aan de hand van de participatie- en communicatiemethodiek ‘De burger is ook een mens’ van 

Bureau Buhrs ga je tijdens de training aan de slag om gestructureerd invulling te geven aan 

succesvolle participatietrajecten. De trainingen worden voor zowel een hele dag als voor een 

dagdeel aangeboden. 

 

Incompany training hele dag 
09.30 - 10.00 uur Inloop en koffie  

10.00 - 10.15 uur Welkom en voorstelronde 

10.15 - 11.00 uur Introductie op de methodiek ‘De burger is ook een mens’ 

11.00 - 11.15 uur Pauze 

11.15 - 11.45 uur Verdieping: toepassen van de methodiek op participatie en communicatie 

11.45 - 12.45 uur Aan de slag! In groepjes werk je een participatiestrategie uit voor een 

omgevingsvisie in vorm, timing en boodschap voor een (grote) gemeente 

12.45 - 13.30 uur Lunchbreak verzorgd door Bureau Buhrs 

13.30 - 14.30 uur Best practices uit de praktijk van Bureau Buhrs 

14.30 - 14.45 uur Pauze 

14.45 - 16.00 uur Aan de slag! Breng het geleerde in de praktijk met een tweede case. In 

groepen werk je aan de hand van de geleerde methodiek een 

participatiestrategie uit voor bijvoorbeeld een ambitieuze 

wijkvernieuwing. In overleg is het mogelijk een eigen case vanuit de 

organisatie te behandelen 

16.00 - 17.00 uur Discussie & afsluitende borrel 

 

Aantal personen: maximaal 20 deelnemers 

Kosten: €2495,- (excl. btw) 

Dit is inclusief voorbereidingstijd en reiskosten, maar exclusief overige kosten zoals zaalhuur en 

catering.  

 

Incompany training dagdeel 
Ochtend- of middagprogramma 

09.00 - 09.30 uur  Inloop en kennismaking 

09.30 - 10.15 uur  Introductie methodiek ‘De burger is ook een mens’ 

10.15 - 10.45 uur Verdieping en toepassing bij communicatie en participatie  

10.45 – 11.00 uur Pauze    

11.00 - 12.00 uur Zelf aan de slag!  



 
 

 

 

12.00 - 12.30 uur Belangrijke inzichten en opbrengsten uit de praktijk  

12.30 – 13.00 uur Afsluiting   

 

Aantal personen: maximaal 20 deelnemers 

Kosten: €1495,- (excl. btw) 

Dit is inclusief voorbereidingstijd en reiskosten, maar exclusief overige kosten zoals zaalhuur en 

catering.  

 

De trainers 
De trainingen worden gegeven door één van onze ervaren trainers: 
 
 

 
 

 

 

Meer informatie, reserveren of de mogelijkheden bespreken?  

Neem contact op via info@bureaubuhrs.nl.  

Michel Buhrs 

Directeur Bureau Buhrs & 

participatie-expert 

Fanny Bod 

Senior adviseur & 

participatie-expert 

Marinka van Vliet 

Senior adviseur & 

participatie-expert 

mailto:info@bureaubuhrs.nl?subject=Ik%20ben%20geinteresseerd%20in%20een%20Incompany%20Training%20Burgerparticipatie

