
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOW TO GET BEYOND ANGER AND POLARISATION IN SOCIETY’ 

 

In 2019 waren er meer demonstraties dan ooit in de jaren er voor. Vorig jaar zijn 126 wethouders afgetreden of 

weggestuurd. En meer dan een vijfde van onze bestuurlijke coalities strandde voortijdig. Gezonde conflicten kunnen 

verandering teweeg brengen en energie geven, maar wanneer ze uitmonden in een patstelling en leiden tot polarisatie, 

lossen we de problemen niet op.  

 

HET KAN ECHT ANDERS 

Want dat zou je bijna vergeten. Dat er ook veel mensen zijn die het anders willen. En die het beter willen doen. Ti jdens de 

conferentie op vrijdag 3 april 2020 laten we in voorbeelden uit de praktijk zien, hoe bestuurders, professionals en burgers hierin 

samen optrekken. Laat je inspireren om het in je eigen werkpraktijk anders te doen. Maak een keuze uit de vele workshops en meld 

je aan! 

 

HET PROGRAMMA 

We hebben een afwisselend, hands-on programma samengesteld met sprekers uit binnen- en buitenland. We starten met een 

plenair gedeelte waarin Kenneth Cloke, Albertine van Vliet en Reinier van Lanschot met ons in gesprek gaan over polarisatie, rol 

van de politiek en de evolutie van democratie. Tijdens het panelgesprek met o.a. Mariëtte Hamer wordt besproken hoe zij 

polarisatie ervaren in hun organisatie of omgeving en welke manieren zij zien om daar voorbij te geraken. In de workshopronde  kun 

je kiezen uit diverse worskhops, gegeven door experts uit het veld. In de middag gaan we weer plenair verder. Ook volgt er nog een 

workshopronde. Heb je een casus die je graag één-op-één met een expert wil bespreken, dan heb je daar in de middag 

gelegenheid voor. Voorafgaande aan de workshoprondes is er ook een pauze ingepland voor koffie& thee en het lopen naar de 

workshopzalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLENAIRE SPREKERS 

> Kenneth Cloke, is director of the Center for Dispute Resolution, mediator, arbitrator, coach, consultant and trainer specializing 

in communication, collaborative negotiation, dialogue, resolving disputes, and designing preventative conflict resolution 

systems. He has done conflict resolution work in over 20 countries, published 15 books on conflict  resolution, and was founder 

and first President of Mediators Beyond Borders.  

> Albertine van Vliet, studeerde culturele antropologie en sociale geografie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij heeft in 

Nederland vele politieke en bestuurlijke functies bekleed. Zo was zij gemeenteraadslid in Apeldoorn, jarenlang dijkgraaf bij 

waterschap Veluwe en 10 jaar lang burgemeester van Amersfoort. Daarna heeft zij in vijf verschillende gemeenten als 

waarnemend burgemeester gefungeerd en bij fusies partijen samengebracht. Albertine Van Vliet heeft  diverse nevenfuncties. 

Zo is zij voorzitter van Jantje Beton en is zij lid van verscheidene andere besturen, waaronder (tijdelijk) lid van de Raad voor het 

Openbaar Bestuur. 

> Reinier van Lanschot, studeerde commercieel recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij gaf zijn baan op om mee te doen 

aan de Europese verkiezingen. Sinds 2019 is hij co-president van de Europese politieke partij Volt. Reinier won bij de verkiezing 

voor het Europees Parlement in 2019 ruwweg 2 % van de stemmen. Hij won deze stemmen op basis van de overtuiging dat 

politiek de nationale grenzen zou moeten overstijgen: “It is time to bring politics to a European level. It is time for Volt. ” 

> Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal Economische Raad 

 

 

PRAKTISCH 

 

LOCATIE 

Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2 in Ede.  

 

DATUM 

3 APRIL 2020 van 09.00 – 17.30 UUR  

 

KOSTEN 

De kosten zijn € 95,- per deelnemer exclusief btw (€ 114,95 inclusief btw). Studenten kunnen gratis deelnemen. Er is een beperkt 

aantal plaatsen. 

 

BEREIKBAARHEID 

De locatie ligt op 2 minuten lopen van station Ede-Wageningen en biedt volop parkeergelegenheid. 

 

VRAGEN  

Heb je vragen? We beantwoorden ze graag op  event@p2.nl 

 

AANMELDEN 

Aanmelden voor deze conferentie kan via de website www.p2.nl  We rekenen dan op je komst. Mocht je onverwachts toch verhinderd zijn, kan 

je je tot uiterlijk 26 maart 2020 kosteloos afmelden. Daarna is restitutie niet mogelijk. Uiteraard mag je ook een collega in  jouw plaats laten 

gaan. 

 

Na het invullen van het aanmeldingsformulier, word je direct doorgestuurd naar de betalingsmethode om het bedrag (€ 114,95 inclusief btw) te 

voldoen via Internetbankieren. Alleen na betaling is je aanmelding definitief. Je ontvangt binnen enkele dagen een bevestigin gsmail met daarin 

de mogelijkheid om je voorkeur voor de workshops te registreren. 

 

ORGANISATIE 

P2 organiseert deze conferentie in samenwerking met het MGA-netwerk, WesselinkVanZijst, Antea Group, Doedemocatie, Centrum voor 

Conflicthantering en Public Mediation Programme van Universiteit van Amsterdam. 

mailto:event@p2.nl?subject=vraag%20over%20MGA-event%202020
https://www.p2.nl/actueel/mga-event-op-3-april-2020/
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BESCHRIJVING WORKSHOPS 

 

WORKSHOPS ‘KORT EN KRACHTIG’ IN DE OCHTEND 

Macht en onmacht: Dialoog in een asymmetrisch conflict    

Door: Robin Schram & Jeroen Medema (WesselinkVanZijst) 

Tijd: 10:50-11.35 uur en 11:50-12:35 uur 

Omwonenden staken hun overleg met Schiphol over voorwaarden voor groei: een voorbeeld van een conflict waarbij sprake is 

van een asymmetrische machtsrelatie. Wat betekent deze asymmetrie voor de manier waarop we met elkaar in dialoog 

treden?  In deze workshop ervaar je hoe het is om te onderhandelen in een zetting van ongelijke machtsverhoudingen. Je vertrekt 

met een aantal verfrissende inzichten over de dynamiek van dialoog in een asymmetrisch conflict. 

  

Kruip onder de huid van de volkswoede in Duindorp   

Door: David Laws & Marc Rijnveld (Public Mediation Programme, Universiteit Amsterdam) 

Tijd: 10:50-11.35 uur en 11:50-12:35 uur 

Samen met de deelnemers kruipen we onder de huid van mensen, organisaties en partijen die betrokken zijn geweest en geraakt 

zijn door situatie rondom de vreugdevuren in Duindorp. We proberen inzicht te krijgen in de verschillende perspectieven en de 

onderliggende dynamiek in het vraagstuk. Wat is er precies gebeurd? Hoe kunnen we de dynamiek van de ontstane woede en 

passie begrijpen? Welke kritieke momenten we en welke zijn er gemist? Wat zegt dat over een mogelijk repertoire? 

 

Ego: vriend of vijand bij onderhandelingen? 

Door: Paul Manders &  Karsten Schipperheijn (P2) 

Tijd: 10:50-11.35 uur en 11:50-12:35 uur 

Helaas mislukken onderhandelingen nog geregeld en verlaten partijen teleurgesteld de onderhandelingstafel. Hoe kun je dat 

voorkomen? Hoe voorkom je dat in een gezamenlijk proces van waardecreatie de onderhandeling alsnog klapt? Waar dien je 

vooral op te letten? Hoe herken je vroegtijdig de belangrijkste valkuilen? En…. hoe beïnvloedt je eigen ego eigenlijk jouw 

onderhandelingsresultaat? Een workshop met een persoonlijke touch!  Na deze workshop is de kans groot dat je anders én 

effectiever je volgende onderhandeling instapt. 

  

 

VERDIEPINGSWORKSHOPS IN DE OCHTEND 

Klimaattransitie: fairness als antidote tegen polarisatie  

Door: Tom den Boer ( WesselinkVanZijst) & Jan Paul van Soest (De Gemeynt) 

Tijd: 10:50-12:35 uur 

Klimaat transitie staat vol op de agenda, maar polarisatie ligt op de loer. De centrale vraag is hoe we dit complexe vraagstuk 

organiseren. Voor deze verdieping zetten we de focus op ‘fairness’. Wat kunnen wij als MGA-experts -met onze unieke kennis en 

ervaring- bijdrage aan een proces waarin de lasten en lusten eerlijk verdeeld worden? 

 

How to Facilitate Dialogues and Mediate Public Policy Disputes 

Door: Kenneth Cloke, policy mediator and facilitator in political environments 

Tijd: 10:50-12:35 uur 

Our ability to address the complex, immensely challenging public policy issues that characterize modern community conflicts is 

diminishing.  Yet, as our world shrinks, these conflicts impact us in increasingly significant ways, allowing even distant social, 

economic or political decisions and environmental choices to directly and acutely affect our lives. This workshop will present 

techniques for mediating public policy disputes. Participants will practice dialogue facilitation techniques and conflict resolution 

skills, and learn to become more successful in conflict resolution.  

 

 

 



 

De toekomst van draagvlak 

Door: Alexandra van Selm & Hansje van der Zwaan (Sociaal Economische Raad) 

Tijd: 10:50-12:35 uur 

In deze interactieve workshop verkennen we met elkaar wat er in de toekomst nodig is aan nieuw draagvlak en hoe je dat zou 

kunnen organiseren. Hoe kunnen we daarbij voortbouwen op de instituties, netwerken en vaardigheden die we in Nederland zo 

sterk hebben ontwikkeld? Hoe kan dialoog in de samenleving zich vertalen naar nieuw draagvlak? En hoe verbind je dit 

vervolgens met politieke besluitvorming?  

 

 

WORKSHOPS ‘KORT EN KRACHTIG’ IN DE MIDDAG 

Talkshow Studio2030 #samenstappentezetten 

Host: Martijn Koobs (Provincie Noord-Brabant) 

Tijd: 14:30-15.15 uur en 15:30-16:15 uur 

2030 is nog 10 jaar ver, maar de keuzes er naartoe worden nu al gemaakt. Hoe zetten we samen stappen als samen niet (meer) 

vanzelfsprekend is? In deze aflevering van talkshow Studio2030 is dit de vraag die op tafel ligt. De talkshow host za l de 

tafelgasten in een pittig gesprek hierop bevragen. Onze tafelgasten zijn practitioners (bij o.a. de GrenscorridorN69) die man ieren 

hebben gevonden om in een steeds meer verdeelde samenleving toch #samenstappentezetten. In deze talkshow is ruimte voor 

het publiek om het gesprek mee richting te geven. 

  

De coalitiescan: ontdek de denkgroepen in uw project 

Door: Henri Deelstra, Geert Roovers / Pieter Baeten (Antea Group) 

Tijd: 14:30-15.15 uur en 15:30-16:15 uur 

De Coalitiescan maakt snel, onafhankelijk en interactief inzichtelijk hoe diverse stakeholders aankijken tegen een project. Het is 

een interactieve applicatie-tool, gebaseerd op de wetenschappelijke q-sort methodologie, waarmee de belevingswereld van 

stakeholders wordt blootgelegd. Het organiseren van participatietrajecten of procesmanagement rondom deze denkgroepen leidt 

aantoonbaar tot meer draagvlak. In de workshop gaan we oefenen met de tool. Neem je telefoon mee! Na de workshop weten 

deelnemers wat de coalitiescan is, hoe deze werkt en welke resultaten de scan oplevert. 

  

Emoties als kans! 

Door: Linda Reijerkerk (directeur van het Centrum voor Conflicthantering) 

Tijd: 14:30-15.15 uur en 15:30-16:15 uur 

Emoties kunnen hoog oplopen in veranderingsprocessen, participatieprocessen, ruimtelijke ordeningsvraagstukken of issues in 

het sociale domein. Denk aan de vestiging van nieuwe AZC's, geplande hoogbouw, of ingrepen in de infrastructuur. Mensen zijn 

boos of diep teleurgesteld! Wat kun je dan doen als facilitator of procesbegeleider? In deze compacte workshop kijken we naar  

emoties als kans om bij de kern te komen van het conflict en gelegenheid tot oefenen.  

  

 

VERDIEPINGSWORKSHOPS IN DE MIDDAG 

Beleidsbemiddeling: de kracht van mediation(vaardigheden) in het openbaar bestuur 

Door: Frans Spekrijse (mediator, beleidsbemiddelaar en oud-burgemeester Wieringermeer en Lochem) 

Tijd: 14:30-16:15 uur 

In deze workshop neem ik je mee in een concrete, recente casus uit mijn praktijk. Al doende geef ik een stappenplan voor het 

doorbreken van bestuurlijke impasses en het bijeenbrengen van stakeholders met tegengestelde belangen. Ik reik specifieke 

mediationvaardigheden aan en demonstreer hoe je samen met stakeholders een ‘eerlijk’ proces -ontwerp maakt, een plenaire 

vergadering in goede banen leidt en welke instrumenten je kunt stellen om machtsverschillen tussen stakeholders te adresseren. 

 

 

 



 

Stikstof, wateroverlast of windmolens: Als feiten er wél toe doen, maar mensen ze niet willen horen 

Door: Marja van Schie & Femke Vergeest (P2) 

Tijd: 14:30-16:15 uur 

Wat als feiten er wel toe doen maar niet worden geaccepteerd? Wat als wetenschap ‘ook maar een mening is’ en onze 

kennisinstituten van partijdigheid beschuldigd worden? Hoe kun je dan kennis en feiten toch inbrengen, voortgang boeken en 

duurzame oplossingen vinden?  Ervaar hoe een gesprek over de inhoud partijen toch weer samen aan tafel kan brengen: in een 

simulatie met drie partijen, waar u zelf onderdeel uit maakt van één van deze partijen. Ook een kennisinstituut is aanwezig om zo 

de onafhankelijke expertise-rol te vervullen. Maak het mee en trek je eigen lessen. 

  

Bridging the gap: How to overcome polarization in divided communities | The Refugee Case 

Door: Helen Winter (R3solute), Frederique van Zomeren & Lenka Hora Adema (DoeDemocratie.nu)  

Tijd: 14:30-16:15 uur 

A community that is confronted with the arrival of people who have fled their country of origin often causes an explosive mix  of 

emotions. In the existing community and local government. But also, when refugees have settled in refugee centers, emotions a re 

at stake, when they struggle with their psychological traumata and try to build an independent life. They often have to live together 

with people of different backgrounds for a long period of time. The central question in both cases is: how to overcome polari zation 

in those divided communities. How do we bridge the gap? Mediators can help. The workshop will offer you inspiration, insights 

and practical tools that you can use. There is room for exchange and learning from each other. 

 

 

SESSIE ‘U EN IK’ 

U en ik | 20 minuten in gesprek met een expert 

Spreek twintig minuten één-op-één met een ervaren beleidsbemiddelaar over jouw actuele issue. Je kunt kiezen uit de volgende 

experts: 

> Frans Evers (beleidsbemiddelaar en docent MGA): ‘Voor bestuurlijke dilemma’s en hulp bij onderhandelingen’   

> Martien Kuitenbrouwer (Public Mediation Programme): ‘Voor als de situatie helemaal vastgelopen is' 

> Marc Wesselink (WesselinkVanZijst): ‘Van analyse naar strategie in theorie en praktijk’  

> Marije Paardekooper (P2): ‘Inzichten en tips uit de praktijk om met partijen toch weer vooruit te kunnen ’   

 

I.v.m. het beperkt aantal plekken: motiveer in het aanmeldingsformulier waarom jij snakt naar een 'U en ik'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

OVER P2 | IDEEËN WERKEN  

Complexe vraagstukken zijn ons werkterrein. Al ruim vijfentwintig jaar werken we zowel met bedrijven  

en overheden aan uitdagende trajecten, programma’s en projecten. Altijd vanuit een duurzame en 

resultaatgerichte houding. We werken met 100% inzet, vanuit een positieve overtuiging en doen de 

dingen soms op een onconventionele, maar altijd menselijke manier. Met onze creativiteit en het 

vermogen om mensen te verbinden, brengen we zaken in beweging en komen we tot succesvol 

resultaat. Daarmee maken we het verschil. Zo laten wij ideeën duurzaam werken. Met elkaar,  

voor jou als onze opdrachtgever en voor onze maatschappij. Daar krijgen we energie van.  

Creatief, daadkrachtig, menselijk, in verbinding, duurzaam en met succesvol resultaat. 

Zo zijn we 25 jaar geleden begonnen aan de keukentafel.  En vandaag maken we met ruim  

70 collega’  deze ambitie dagelijks waar in de domeinen mobiliteit, food, stad, energie en land&water. 

 

 

Al vanaf onze oprichting willen wij de wereld een stukje duurzamer maken. In de eerste plaats door 

goede ideeën ook echt te laten werken. Voor ons is een duurzame bedrijfsvoering dan ook op de 

eerste plaats een intrinsieke drijfveer. P2 is B-Corp gecertificeerd. 

 

 

 


