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Verdiepingsprogramma Omgaan met de gemeente 
 
Is de gemeente voor jouw onderneming een belangrijke stakeholder? En wil je de samenwerking 

verbeteren? Dan is het Verdiepingsprogramma Omgaan met de gemeente iets voor jou! 

De gemeente is een potentiële klant en veel regelgeving die je bedrijfsvoering beïnvloedt loopt via 

de gemeente. Denk aan de Participatiewet, de WMO of maatschappelijk vastgoed. Een goede relatie 

met de gemeente kan de impact van je onderneming vergroten en biedt zakelijke kansen. 

Recent onderzoek van PwC toonde aan dat de samenwerking tussen sociale ondernemingen en 

gemeenten nog niet optimaal verloopt. Gemeenten werken volgens een andere logica dan 

ondernemers. Door de gemeente beter te begrijpen, weten wat wel en niet kan en hoe je het meest 

effectief communiceert, voorkom je frustratie aan beide kanten. Hiermee bespaar je veel tijd, 

vergroot je zakelijke kansen en maak je van de gemeente een partner waarmee je impact vergroot.  

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het stedennetwerk G40. 

 

 

Voor wie? 

De cursus is gericht op sociale ondernemingen die: 

 Willen dat de gemeente (vaker) klant van hen wordt. 

 Beleid van gemeenten effectief willen beïnvloeden. 

 Niet meer verdwaald willen raken in het gemeentelijk doolhof. 

 Een bestaande relatie met de gemeente willen verbeteren of een constructieve relatie met 

de gemeente willen opbouwen. 

 Graag in meerdere gemeenten actief willen zijn. 

 

 

 

  

"Dankzij de cursus Omgaan met de gemeente begrijp ik beter wie binnen een gemeente 

welke rol vervult en kan ik zo sneller en beter de juiste persoon vinden. Ook heb ik 

geleerd hoe een gemeente denkt, waardoor ik beter op deze overwegingen in kan 

spelen. Op deze manier is het mij gelukt om met meer gemeenten samen te werken en 

de bestaande samenwerkingen te versterken." 

Stéphanie van Gerven - Directeur Thuisafgehaald  
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Het Programma 

Het programma bestaat uit vier dagen, verdeeld over vier maanden. Iedere programmadag staat een 

thema centraal en is er ruimte voor opdrachten. Deelnemers krijgen van te voren een 

huiswerkopdracht en ook tussen de colleges door zijn er lichte huiswerkopdrachten. Programma onder 

voorbehoud. 

 
Dag I – 4 september – 15.00 – 20.00 (inclusief diner) 

Hoe functioneert een gemeente? – Leon van den Dool (PwC) 
Hoe komt een gemeente tot beslissingen? Wat is de verhouding tussen wethouders, 

gemeenteraad en ambtenaren? Wat doet een gemeentesecretaris? Cruciale vragen 

als je als ondernemer de relatie met gemeenten wilt verbeteren. In dit college 

neemt Leon van Dool deelnemers mee in het functioneren van de gemeente. Van 

den Dool is senior manager public sector bij PwC en heeft zeer ruime ervaring in 

werken bij en met gemeenten. Tevens is hij auteur van het onderzoek Prille 

kansen. De samenwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten. 

 

 

Dag II -  9 oktober (09.00 – 17.00) 

Past jouw verhaal bij de gemeente – Ervaren trainer 
Gemeenten spreken een andere taal. Het is belangrijk om de toegevoegde waarde 

van jouw sociale onderneming aan te laten sluiten bij de beleidsambities van de 

gemeente waar je mee wilt werken. In deze interactieve sessie ga je onder 

begeleiding van een ervaren trainer aan de slag met jouw pitch voor de gemeente. 

Welke woorden gebruik je wel en niet? Hoe positioneer je je richting de gemeente? 

Ter plekke ontvang je feedback die je kunt gebruiken in je dagelijks werk. 

 

 

Challenge sessies met ondernemers en beleidsmakers 
Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Wat kan je leren van ervaren 

ondernemers én beleidsmakers? In deze sessie kan je al jouw vraagstukken 

voorleggen bij sociaal ondernemers die succesvol samenwerken met gemeenten. 

Ook krijg je de kans om in gesprek te gaan met beleidsmakers  

van gemeenten die veel ervaring hebben in het werken met sociaal ondernemers.                          
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Dag III - 8 november (10.00-15.00) 

Alles is onderhandelen – Stefan Szepesi (RoutsLaeven) 
Je zit aan tafel bij de gemeente. Maar hoe zorg je dat er een win-win  

samenwerking ontstaat? Welke interventies kun je doen als de onderhandeling 

vastloopt? En hoe haal je meer waarde uit een bestaande samenwerking? Stefan 

Szepesi neemt deelnemers mee in de techniek van Harvard Negotiation om tot een 

succesvolle samenwerking met de gemeente te komen. Szepesi is oud-diplomaat,  

trainer bij RoutsLaeven en heeft ruime ervaring met diverse 

onderhandelingstrajecten. 

 

 

Dag IV – 2 december (15.00 -20.00) 

Op naar concrete vervolgstappen  - Willemien Vreugdenhil (Ede / G40)  
Welke concrete stappen ga je ondernemen om de relatie met gemeenten te 

verbeteren? Hoe ga je dit aanpakken? Deelnemers presenteren hun plannen aan 

Willemien Vreugdenhil, wethouder in Ede en voorzitter van de pijler Werk en 

Economie van het Stedennetwerk G40. Vreugdenhil heeft als bestuurder veel 

ervaring met werken met sociaal ondernemers en geeft feedback op de plannen. 

Ook helpen deelnemers elkaar bij vervolgstappen. 

 

 

 

 

Inschrijven en meer info 

Inschrijven kan via dit formulier.         (https://airtable.com/shrMaEeh7FCx6kaqp )  

Voor leden van Social Enterprise NL bedragen de kosten € 750,- per deelnemer, sociale ondernemingen 

die niet zijn aangesloten betalen € 995,-. Alles kosten inclusief catering, lesmateriaal en exclusief 

btw.  

 

De cursus vindt plaats op een goed te bereiken locatie centraal in Nederland.   

Vragen? Neem contact op met Stefan Panhuijsen via stefan@social-enterprise.nl of 020-6264410. 

 

 

 

"Dankzij de cursus Omgaan met de Gemeente weet ik beter hoe ik mij moet positioneren 

richting gemeenten. Hierdoor willen meer gemeenten in zee met GoOV en kunnen we 

meer mensen zelfstandig met het OV laten reizen." 

Wilfred van Valburg, directeur GoOV 
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