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aan communicatieprofessionals die mee kunnen 
denken over de mogelijkheden van participatie. 
Hoe gaan we mensen betrekken om maximaal 
rendement te halen uit de opgave voor zowel de 
initiator als de direct belanghebbenden.  

MASTERCLASS 
OMGEVINGSCOMMUNICATIE
EN PARTICIPATIE
Iedere communicatieprofessional die werkt aan 
vraagstukken waar de impact op mensen groot 
is en belangen botsen, kan veel uit deze master-
class halen. Vaak gaat het om ingrepen die 
nodig zijn om grote maatschappelijke vraag-
stukken op te lossen, zoals het plaatsen van 
transformatorstations, windmolens, woningen 
van het aardgas af, het verbeteren van de bio-
diversiteit, het terugdringen van stikstof, de 
komst van statushouders of het bouwen van 
woningen. 

Als communicatieprofessional schaak je op 
meerdere borden tegelijk 

Bij weerstand heb je handvatten nodig om vanuit de 
verschillende standpunten naar hetzelfde vraag-
stuk te kijken. Wat ligt hier aan ten grondslag? Waar 
is behoefte aan en op welke wijze zorg je ervoor dat 
de belanghebbenden zich gehoord en gezien 
voelen? Naast de buitenwereld heb je ook rekening 
te houden met de vaak weerbarstige interne organi-
satie die vaak trager is dan wat de buitenwereld 
verwacht. 

Participatie om het voor iedereen beter
te maken

Vraagstukken worden complexer en kennen vele 
perspectieven. Dit lukt veelal niet zonder samen-
werking. Alleen staat niet iedereen hier open voor. 
Sterker nog mensen gaan steeds verder om hun 
gelijk te halen. Polarisatie, het wij / zij denken, ligt 
op de loer. 

Met de komst van de nieuwe omgevingswet, de 
grootste stelselwijziging ooit, is er grote behoefte 

Heb je praktische handvatten om de belang-
hebbenden in kaart te brengen op basis van 
impact, belangen, behoeften en voorkeuren die 
passen bij hun leefwereld.
Adviseer je op basis van je analyse over welke 
wijze van communiceren effectief is voor de 
verschillende groepen belanghebbenden.
Weet je hoe je een participatietraject inricht 
en adviseer je over de voorwaarden en 
consequenties
Weet je hoe je kunt omgaan met weerstand en 
heb je inzicht in groepsdynamica.
Adviseer je met kennis van breinvoorkeuren en 
psychologische basisbehoeften over welke 
manier van betrekken en communiceren het 
meest effectief is. 
Kun je helder verwoorden wat je opdracht-
gevers wel en niet van communicatie kunnen 
verwachten en onderbouw je beargumenteerd 
je advies.
Heb je plezier gekregen in het samenwerken, 
uitzoeken, doordenken en doorspreken van wat 
er nodig is om met elkaar een opgave te 
realiseren. 

NA AFLOOP VAN DE MASTERCLASS:
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MODULE 1

Jouw rol in het vraagstuk

Leer je jezelf beter kennen en je collega-deel-
nemers op een respectvolle wijze te spiegelen. 

Wie ben jij en wat heb je nodig?
Het adviesgesprek over jouw rol in de opgave, 
waar je in de dagelijkse praktijk voor staat?
Hoe positioneer jij je nu?

AVONDPROGRAMMA: 
Welke waarden en drijfveren sturen jouw gedrag? 

Dag 1:

Jouw speelveld van buiten
naar binnen

Omgeving in beeld.

Trends en ontwikkelingen.
De opgave in relatie tot de organisatieambities.
Het in kaart brengen van belanghebbenden.
Inventarisatie van de meest voorkomende 
belangen.
Waar komen belangen vandaan en wat zegt dit 
over de psychologische en communicatieve 
behoeften? 

INTERVISIE: 
Tijdens de eerste online intervisie bespreken we 
één vraagstuk dat betrekking heeft op module 1.

Dag 2:

MODULE 2

Participatie die ertoe doet.

Wat wil je bereiken met participatie (ook waadevol 
voor het briefen van een bureau)?
Aan de hand van de participatieniveaus bepalen 
wat mogelijk is binnen de gestelde opgave.
Vanuit de breinvoorkeuren en basisbehoeften van 
de mens bepalen welke soorten bijeenkomsten en 
werkvormen je kunt inzetten.
Hoe richt je het proces in, wie krijgt welke rol en 
wat doe je daarna?
Het adviesgesprek over de voorwaarden en 
consequenties van participatie?

AVONDPROGRAMMA: 
Spel: kruip in de huid van ...

Dag 1:

Zie kansen en risico’s en adviseer binnen jouw 
cirkel van invloed.

Welke scenario’s zijn aannemelijk en wat betekent 
dit voor jouw aanpak?
Waardoor ontstaat weerstand en waar kun je met 
communicatie invloed op uitoefenen. Wat valt wel 
en niet onder de verantwoordelijkheid van
communicatie?
Groepsdynamica en polarisatie van theorie naar 
praktijk. 

INTERVISIE: 
Tijdens de tweede online intervisie bespreken we 
één vraagstuk dat betrekking heeft op module 2.

Dag 2:

Van (mee)weten naar 
(mee)beslissen

Stel dat ... denken in scenario’s

OPBOUW VAN DE MASTERCLASS
Samenwerken met anderen is cruciaal voor om-
gevingscommunicatie en participatie. Dat brengen 
we in deze masterclass in de praktijk door van en 
met elkaar te leren. 

De masterclass bestaat uit drie modules van twee 
aaneengesloten dagen, waarbij we oefenen met het 
in het de praktijk brengen van de theorie. Tussen de 
modules heb je twee keer een online intervisie-
bijeenkomst van twee uur.

RESERVEER TIJD
De studietijd bedraagt 8 uur tussen de modules. Als 
je een eigen opgave hebt, kun je die tijd gebruiken 
voor je analyse en advies. Voor een deel van de tijd 
ga je artikelen lezen of voorbereidende opdrachten 
doen. Dit beperkt zich tot maximaal 2 uur. 
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MODULE 3

Wat is je (bron)verhaal?
Vanuit welk perspectief / frame richt je je 
communicatie in?
Hoe zorg je voor een verhaal dat partijen bindt? 
Welke frames leven er en hoe kun je hierop 
anticiperen?
Welke verhaallijnen passen bij welke 
breinvoorkeuren?

AVONDPROGRAMMA: 
Een waardevrij gesprek voeren om te achterhalen 
wat de ander belangrijk vindt.

Dag 1:

Je aanpak scherpstellen.
Adviseren vanuit je analyse en scenario’s.
Theorie over meningsvorming en wat je hiermee 
kunt in je adviseren en faciliteren/ trainen van 
mensen die het gesprek voeren.  

Feestelijke afsluiting.

Dag 2:

Werken vanuit verschillende 
perspectieven

De communicatieroute

INVESTERING
De kosten voor de masterclass bedragen 
€ 4.100,- exclusief 21% btw en literatuurkosten. 

Dit is inclusief:

OPTIONEEL: 

Strippenkaart voor 5 uur (vakinhoudelijke) 
coaching € 875,00 exclusief btw.

DATA EN LOCATIE
Actuele data vind je op www.vandewijz.nl. 
De locatie is een hotel in het midden van het land 
in een bosrijke omgeving.

15 dagdelen verdeeld over 6 dagen bestaande 
uit drie tweedaagse modules inclusief over-
nachting.

2 intervisiebijeenkomsten van 2 uur.

Een kleine groep van maximaal 9 deelnemers.

Artikelen en hand-outs.

3 overnachtingen in een éénpersoonskamer
in een hotel in het midden van het land, koffie, 
thee, water en fruit gedurende de dag, 3 diners, 
6 lunches en 3 maal ontbijt.

Certificaat.

Eigen breinvoorkeurprofiel.

13



Communicatiestrateeg, trainer en coach. Zij 
adviseert op het snijvlak van communicatie en 
organisatie. Samen met Gerald Morssinkhof is zij 
schrijver van het boek ‘De psychologie van com-
municatie’. Gonda is als opleider ruim 15 jaar 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en geven 
van innovatieve communicatieopleidingen. Dit 
heeft zij ruim 12 jaar gedaan voor SRM en nu voor 
Van de Wijz en verschillende organisaties. Gonda 
is naast spreker en dagvoorzitter, ook een veel-
gevraagde gespreksleider voor groepen met veel 
tegenstrijdige belangen en emoties. Ze heeft de 
leergang strategisch omgevingsmanagement 
gevolgd aan de SOM academie (SOM: Strate-
gisch Omgevingsmanagement) van Wesselink-
VanZijst. Zij is licentiehouder Breinvoorkeuren©. 

Ze is altijd nieuwsgierig naar wat mensen belang-
rijk vinden en waar ze behoefte aan hebben. Zij 
weet door intensief luisteren en vragen te 
verbinden. Zij brengt haar expertise in op het 
gebied van (omgevings)communicatie en partici-
patie, waardevrije gesprekken voeren, brein-
inzichten en psychologie van communicatie. 
Gonda’s stijl van trainen richt zich er op de 
deelnemers met plezier te laten leren. Zij heeft 
deze masterclass inmiddels in verschillende 
vormen gegeven. Zowel als open inschrijving als 
incompany.

OVER DE TRAINER
GONDA DUIVENVOORDEN

MEER WETEN?
Voor meer info over de Masterclass Omgevings-
communicatie en Participatie kun je bellen of 
mailen met de trainer.

Actuele data vind je op www.vandewijz.nl. 

Telefoon: 06-12746431
E-mail:  gonda@vandewijz.nl
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