
Belangenbehartiging en beïnvloeding in je gemeente 

In deze cursus leer je hoe je in gemeenten het best de belangen van mensen met een 

beperking of chronische ziekte kan behartigen. Je ontdekt hoe gemeenten werken en waar 

gemeenten over gaan. Aan de hand van één onderwerp waar jij verandering op zou willen 

bereiken leer je je bondgenoten kennen en de instrumenten waarmee je kunt 

beïnvloeden. Ook leer je welke houding en vaardigheden daarbij passen. De cursus wordt 

aangeboden door PGOsupport,  Coalitie voor Inclusie en Zorgbelang Inclusief en is deels 

online en deels op locatie (in Arnhem).  

Inhoud 

Tijdens de cursusbijeenkomsten verdiepen we ons in jouw rol als belangenbehartiger in de gemeente. 

We zoomen in op 3 hoofdthema’s: 

• De gemeente en partners: hoe ziet de gemeente eruit en waar gaat de gemeente over? Welke 

regionale samenwerking is er tussen gemeenten? Wat is de relatie met maatschappelijke 

partners? 

• Instrumenten om te beïnvloeden: welke instrumenten heb je om veranderingen te bereiken? En 

wanneer zet je welk instrument in? 

• Jij als belangenbehartiger: hoe positioneer je jezelf? En welke houding en vaardigheden horen 

daarbij? 

Deze cursus kan (maar moet niet) gecombineerd worden met een online workshop over het VN-verdrag 

Handicap. Gaat dit onderwerp jou na aan het hart? Dan bevelen we de workshop van harte aan. Hij vindt 

plaats op 4 november van 9.30-12.00 uur. Aanmelden hiervoor kan door dit kenbaar te maken bij het 

inschrijven. 

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten op locatie en één online bijeenkomst. Voorafgaand aan elke 

bijeenkomst bereid je je voor. Bijvoorbeeld door een online module te bestuderen en daarbij een 

opdracht te maken. Ook kies je een eigen onderwerp waar jij verandering op wilt in jouw gemeente. Die 

gebruiken we als rode draad door de cursus.  

Als je ook de aanvullende workshop volgt, kies dan een onderwerp vanuit het VN-verdrag Handicap of de 

Lokale Inclusie Agenda. 

Je leert 

• Je krijgt inzicht in (democratische) structuur van de gemeente. 

• Je leert de relevante onderwerpen in de gemeente globaal kennen, zoals het VN-verdrag 

Handicap en het sociaal domein. 

• Je leert het verschil kennen tussen ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. 

• Je krijgt inzicht in de rollen, samenwerking en mogelijkheden tot beïnvloeding in de gemeente en 

bij partners. 

• Je leert je bondgenoten te zoeken en te betrekken. 

• Je leert de (voor- en nadelen van) instrumenten tot beïnvloeding kennen. 



• Je leert de verschillende rollen in participatie kennen. 

• Je leert de invloed van het gebruik van gespreksstijlen kennen. 

Voor wie? 

Deze cursus is bedoeld voor lokale belangenbehartigers van mensen met een beperking of chronische 

ziekte. De cursus is bijvoorbeeld heel geschikt voor ambassadeurs VN-verdrag Handicap, leden van lokale 

gehandicaptenplatforms of leden van landelijke organisaties die zich op gemeentebeleid willen richten. 

Je hebt zelf ervaring met het leven met een beperking, handicap, chronische ziekte of psychische 

kwetsbaarheid (van jezelf of als naaste). Je hoeft geen ervaring te hebben als belangenbehartiger. 


