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Wij zijn een netwerk van zelfstandige, professionele facilitators die de
overheid daarbij kan helpen.

De hedendaagse ambtenaar zoekt steeds vaker actief contact met
zijn omgeving om samen tot gedragen beleid te komen.

“interactie  tussen mensen
		

is een vak apart”

Want het faciliteren van interactie tussen mensen is een vak apart.
Het staat haaks op het ‘zenden van boodschappen’.
• Wat brengt ons samen?
• Het feit dat we verstand hebben van drie dingen:
• de overheid
• communicatie en
• het begeleiden van bijeenkomsten en processen.
Wij kennen de overheid vanuit de vakgebieden communicatie en
training en zijn gespecialiseerd in het vormgeven en begeleiden van
interactieve communicatieprocessen. Zowel binnen als buiten de
overheid.

“Inspraak is steeds
meer beginspraak”
Inspraak is steeds meer ‘beginspraak’, vroeg in het beleidsproces en
een co-creatie met mondige, hoger opgeleide burgers. Of intern,
co-creatie van beleid met collega ambtenaren van uiteenlopende
disciplines.
• Wanneer betrek je mensen?
• Wie dan precies en wie niet?
• En hoe organiseer je dat?
• Welke werkvormen passen in ons geval?
• En hoe verloopt zo’n bijeenkomst?
• Hoe zorgen we ervoor dat er energie
• vrijkomt, ook voor de uitvoering?
• Wat doen we met de opbrengst?
Samen met burgers of collega’s beleid maken, roept vaak veel vragen op.

Maakte als communicatieadviseur in de wereld
van duurzaamheid al veelvuldig gebruik van
interactieve werkvormen bij gemeenten, provincies en regionale overheden.   Werkt sinds
2004 als zelfstandige op het gebied van training,
advies en procesbegeleiding. Begeleidde meerdere communicatieafdelingen van gemeenten bij hun professionalisering en vergroting
van draagvlak in de organisatie. Wordt erg blij
van de ervaring dat interactie ook intern veel
meer energie in samenwerking kan brengen!.       
Marjan begon haar loopbaan begin jaren 80
in de stadsvernieuwing in Utrecht. Nog steeds
ontwerpt en faciliteert zij interactieve processen bij ruimtelijke ontwikkeling.
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Is bruggenbouwer, trainer, entert(r)ainer, coach
en facilitator. Doet dit vanuit zelfstandig ondernemerschap sinds 2002. Vindt zijn drijfveer in
“ontwikkelingshulp” van mensen. Paul heeft
een commerciële achtergrond en heeft bij
verschillende profit- en non-profitorganisaties
zijn sporen achtergelaten. “Een gepassioneerde,
verrassende en inspirerende communicator”,
aldus zijn opdrachtgevers. “Mag het een ietsje
meer zijn?”
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Werkt sinds 2001 als zelfstandig gevestigd
adviseur en facilitator op het snijvlak van verandering en communicatie. Helpt vanuit ‘zijn’
interactie-visie om mensen en organisaties
communicatiever te maken. Is expert op het
gebied van interne communicatie; publiceert
daarover en werkt mee aan vakontwikkeling.
Werkt graag met groepen. Faciliteerde talloze
bijeenkomsten voor overheden en bedrijven.
Geeft ook training in ‘Faciliteren’. Erik heeft een
achtergrond als communicatie- en organisatieadviseur bij Holland Consulting Group, De   
Galan & Voigt en Bikker.

Heeft als senior communicatieadviseur 10 jaar
overheidservaring bij SenterNovem en de
Provincie Noord-Brabant. Was gespreksleider
binnen de provincie voor diverse externe en
interne samenwerkingsverbanden zoals een
milieuoverleg tussen gemeenten, bijeenkomsten tussen directieraad en OR  en bureaubijeenkomsten rondom organisatieveranderingen.
Gaf daarnaast trainingen projectmatig werken.
Werkt sinds 2007 als zelfstandig facilitator, trainer en coach. Haar specialisatie is het begeleiden van teams en leidinggevenden bij interne
veranderprocessen en trainen van competenties als omgevingsgerichtheid en klantgerichtheid.
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