
Besluitvorming door middel van consent biedt enorm 
veel oplossingen voor het gezamenlijk en gelijkwaar-
dig reilen en zeilen in jouw community. Het geeft 
handvatten om vanuit gelijkwaardigheid en betrok-
kenheid heldere afspraken te maken, praktische 
besluiten te nemen en de aanwezige kwaliteiten in te 
zetten.

De gespreksleider speelt een cruciale rol in het op koers 
houden van een bijeenkomst en kring. Een ervaren ge-
spreksleider heeft vertrouwen in de methode en straalt 
daarmee rust uit. Op het moment dat knelpunten bo-
ven water komen, gaat je groep (de kring) deze aan en 
stuurt samen toe naar een groeimoment. Community 
building op haar best!

Speciaal voor mensen die actief betrokken zijn bij een 
woongemeenschap, of die al draait of in de startfase 
zit, organiseren we een CONSENT-methode Gespreks-
leiders opleiding.  In deze opleiding gaat het vooral om 
ervaren en het zelf doen. Je leert hoe een bijeenkomst 

vormgegeven wordt en welke stappen je zet om tot een 
besluit te komen. We verankeren de methode en leggen 
een stevige basis waarmee jij in jouw praktijk aan de 
slag kunt door te oefenen, oefenen, oefenen. Open ver-
kiezingen komen aan bod en elke deelnemers schrijft 
een Kringwerkwijzer voor de eigen gemeenschap. 

Na afloop van deze training heb je zelfvertrouwen als 
gespreksleider en kun je een kring vaardig leiden zodat 
er effectief vergaderd wordt en deze kennis meenemen 
en overdragen in jouw initiatief. Dit scheelt uiteindelijk 
veel tijd! Bovendien is door het maken van afspraken 
en nemen van heldere, gedragen besluiten de betrok-
kenheid van iedereen groot en loopt de uitvoering veel 
soepeler.

Er is enorm veel te leren van elkaar. We gaan namelijk 
aan de slag met agendapunten die spelen in de eigen 
initiatieven en inspireren elkaar op vele herkenbare 
onderwerpen, we maken gebruik van de wijsheid van 
de groep!

Nu aanmelden

We gaan met een groep van maximaal 6 deelnemers aan de slag. Iedereen gaat oefenen als gespreksleider en 
krijgt hierop feedback van de overige kringleden.  De opleiding bestaat uit 4 trainingsdagen met een periode van 
ca. 2/3 weken ertussen. Elke deelnemer wordt gevraagd tussen de trainingsdagen te oefenen, voor elke keer eigen 
bespreekpunten in te brengen en er wordt huiswerk meegegeven die de opleiding ondersteunt. De kosten zijn € 
1100 p.p., inclusief boek & ander trainingsmateriaal en exclusief btw.

Tijdens deze trainingsdagen gaat onze voorkeur er naar uit om elke trainingsdag plaats te laten vinden bij 1 van 
de woon-initiatieven om inspiratie op te doen. Als dit niet mogelijk is zijn er beschikbare inspirerende locaties 
waar we terecht kunnen. Omdat er tegenwoordig ook vaak online vergaderingen plaatsvinden, zal waarschijnlijk 
1 bijeenkomst online gehouden worden om ook die variant te oefenen. Na afloop van de training bieden we je 
verschillende mogelijkheden om (online) contact te leggen en te houden met gelijkgestemden. Een mooi steuntje 
in de rug.

Uit de praktijk blijkt dat het goed werkt als van een woongroep/initiatief 1 of 2 leden de Gespreksleiders opleiding 
doen en dat een aantal of alle (toekomstige) bewoners een Themadag over de CONSENT-methode volgen. Dit 
komt de verankering van de methodiek ten goede.

Gespreksleiders opleiding 
Speciaal voor (de pioniers van) gemeen-

schappelijke woonprojecten en initiatieven.

Kijk ook op: www.consentmethode.nl/wonen


