Milieucommunicatie in de praktijk
een praktijkgerichte cursus voor milieu- en communicatiemedewerkers

Hoe raakt u burgers als het om milieu en duurzaamheid
gaat? Wie is die burger eigenlijk en hoe krijgt u hem / haar in
beweging? Welke instrumenten kunt u daarvoor inzetten en
hoe betrekt u uw collega’s daarbij?
In de cursus ‘Milieucommunicatie in de Praktijk’ staat de
uitdaging centraal om de doelgroepen van uw milieubeleid
in de juiste rol, op het juiste moment en met de juiste toon in
beweging te krijgen. Daarbij worden de ervaringen van uzelf
en uw medecursisten als uitgangspunt genomen. In drie
cursusdagen leert u uw milieucommunicatie te verrijken,
efﬁciënter te maken en uw werkelijk bereik te vergroten.

Marleen Kwak, Bregje van den Brand
cursusleiding
Al zo’n 6 jaar bieden Van Hall en SME
deze cursus aan. De reacties zijn
onveranderd enthousiast. Vooral de
uitwisseling van ervaringen, valkuilen
en successen met collega’s wordt
als zeer nuttig en leerzaam ervaren.
Voorbeelden uit de eigen praktijk
van de deelnemers, afgewisseld
met theorie, vormen de rode draad
tijdens de cursus en brengen nieuwe
inzichten voor het effectief opzetten
en uitvoeren van milieucommunicatie.

Doelstelling
In deze cursus doet u nieuwe inzichten op voor het ontwikkelen en uitvoeren
van uw milieucommunicatie. Met de docenten en uw medecursisten wisselt u
ervaringen uit over situaties die u hierbij in de praktijk tegenkomt.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor beginnende milieu- en/of communicatiemedewerkers
of mensen met enkele jaren ervaring die merken dat de praktijk weerbarstiger
is dan verwacht. U bent werkzaam op het terrein van ontwikkelen en uitvoering
van milieu- en duurzaamheidsbeleid op lokaal of regionaal niveau.

Opzet
Het cursusprogramma bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk.
De nadruk ligt op de praktijk, waarbij uw eigen ervaringen en die van uw
medecursisten centraal staan.

Cursusinhoud
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten:
Dag 1
We starten met een korte algemene introductie van het hoe en waarom
van milieucommunicatie. Daarna maken verschillende inspirerende cases en
bijbehorende theorie duidelijk hoe belangrijk het is om eerst een goede analyse
van het probleem en de doelgroep te maken, voordat met communicatie wordt
gestart.
Dag 2
We bekijken milieucommunicatie vanuit een marketingpersperspectief. Ook de
veranderende rol van de overheid komt hierbij aan de orde.
Vervolgens kijken we naar de verschillende instrumenten die ingezet kunnen
worden. Aan de hand van praktijkcases worden verschillende mogelijkheden
van een instrumentenmix geïllustreerd en stelt u voor uw eigen cases een
instrumentenmix samen. Hierbij wordt o.a. ingegaan op de mogelijkheden van
(burger)participatie.
Dag 3
De ochtend van deze laatste cursusdag wordt ingevuld op basis van de wensen
en behoeften van de cursisten. ’s Middags staat het belang van een goede
monitoring en evaluatie van milieucommunicatie centraal.
Tenslotte bouwt u aan een netwerk met de andere cursisten, zodat u ook na de
cursus met vakgenoten uw ervaringen kunt uitwisselen.
Inmiddels houden ruim 40 oud-cursisten contact met elkaar via de e-mailgroep
van het Netwerk Milieucommunicatie. Jaarlijks wordt een netwerkbijeenkomst
rond een bepaald thema georganiseerd.

SME Advies
SME Advies is een communicatieadviesbureau, gericht op duurzame
ontwikkeling. SME biedt adviezen aan diverse opdrachtgevers, met name
(semi)overheden. SME is sterk in communicatie, participatie en educatie
op allerlei niveaus, van ontwikkeling en procesmanagement tot concrete
projectuitvoering. Naast het werken in opdracht ziet SME het ook als haar
taak om zelf nieuwe methodes te ontwikkelen om diverse
doelgroepen te betrekken in het proces van duurzame
ontwikkeling. Met als motto: “Duurzaamheid is mensenwerk”.

www.vanhall-larenstein.nl

CURSUSINFORMATIE
De cursus beslaat drie dagen van
9.30 uur tot 16.30 uur.
De data zijn 1, 15 en 29 november
2007.
De cursuslocatie is Amersfoort.
CURSUSLEIDING
De cursusleiding is in handen van
Bregje van den Brand en Marleen
Kwak, senioradviseurs bij SME Advies
te Utrecht.
Gastdocent is Letty Blokzijl, docent
communicatie bij Van Hall Larenstein.
CERTIFICAAT
Na afloop ontvangt u een certificaat
op basis van 80% aanwezigheid.
MEER INFORMATIE
Voor meer organisatorische informatie
over de cursus inschrijving kunt u
terecht bij:
Van Hall Larenstein Training &
Consultancy
Postbus 1754, 8901 CB Leeuwarden
tel.: 058-2846160, fax 058-2846199
e-mail: infotc@wur.nl
website: www.pgot.nl
Voor meer inhoudelijke informatie
over de cursus kunt u terecht bij:
SME Advies
Bregje van den Brand
tel.: 030-6358902, fax 030-6358905
e-mail: brand@sme.nl
website: www.sme.nl
KOSTEN
De kosten voor de cursus bedragen
€ 1550,- excl. BTW
INSCHRIJVEN
Een inschrijfformulier en de
algemene inschrijfvoorwaarden kunt
u downloaden van onze website
of telefonisch aanvragen. Uw
inschrijving dient tenminste drie
weken voor aanvang van de cursus te
geschieden door het inschrijfformulier
te retourneren.

