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Het geheim van ons succes 

De Laarbeek-methode: 

échte samenwerking tussen 
gemeente & inwoners  

en af en toe de grenzen opzoeken 

 



Samenwerking met plaatselijke organisaties,      
inwoners en bedrijven zit in onze genen: 
 
• Speeltuinen voor de buurt 

• Aanplant rotonde met buurtbewoners 

• Natuurmonitoring door IVN 

• Landschapsbeheer met Laarbeeks Landschap 

•  Dragons’ Den bij duurzaamheidsprogramma 

• Operatie Steenbreek met groenondernemers 

• Klankbordgroep Groen 

 



21 juni 2017: Dragons’ Den 

Onze jury: de Dragons… Pitchen van de duurzaamheidsideeën… 

De Dragons hebben het geld verdeeld… Ondertekening besluit door burgemeester… 



Samen successen vieren…. 
• Entente Florale deelname 

• Onze inwoners vertellen ”hun” succesverhalen 

• We maken er geen gemeentefeestje van 

• In 2016 Groenste van Nederland met recordscore  8,6 

• In 2017 Gouden Award in de Europese competitie 

• Hoge scores voor participatie en betrokkenheid 



10/11 juli 2017:  Jurybezoek 



15/16 september: Prijsuitreiking 

20.15 uur: De ontlading na  de winst… 20.15 uur: Ontvangst van de “Golden Award” 

20.45 uur: zo vieren we ons succes… 20.30 uur: een trotse club!! 



Citaten uit het juryrapport 

”Kwaliteit van landschapsbeheer is hoog, 
mede doordat kritische en deskundige 
vrijwilligers met de gemeente samenwerken.”  

”De gemeentelijke ambitie om de zandpaden 
te ontwikkelen tot landschappelijke drager in 
het agrarisch gebied juicht de jury toe.” 



Samen verder…. 

• Groenstrijd 2.0 

• Marketingplan 

• Binnen Laarbeek 

• Buiten Laarbeek 

• Trots genereren 

• Campagne ”Laarbeek schittert in het groen” 

• Storytelling: op zoek naar gouden momenten 

• Blijven werken volgens de ‘Laarbeek methode’ 

 



 

Vervolg op ons succes:  

Mensen in beweging krijgen 
met Groen 
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Tonny Meulensteen 
Wethouder Natuur en landschap, 
Openbare Werken en Financiën 



Tegel eruit, plant erin 

• Samen met groenondernemers en 
waterschap 

• November 2016, één zaterdagmiddag  

• 7,5 ton tegels ingezameld 

• 1.800 planten uitgegeven 

• Gemeente en waterschap faciliteren 
d.m.v. publiciteit en aankoop planten 

• Groenondernemers voeren uit 

• Gratis reclame en publiciteit 



Beheer van groen 





Laarbeekse Groenstrijd 

• Samen met groenondernemers en 
waterschap 

• Win je zelfontworpen voortuin 

• Beoordeling door onafhankelijke jury 

• Ongeveer 20 deelnemers 

• Gemeente en waterschap faciliteren 
d.m.v. publiciteit en prijzencheques 

• Groenondernemers voeren uit 

• Prijsuitreiking op groenmarkt 

Vóór 

 

Na 

 







Groenstrijd 2.0: 
Entente Locale 

• Buurten/straten gaan met elkaar de competitie aan 

• Zowel op gemeentegrond als voortuinen 

• Wat wordt het beste vergroeningsproject? 

• Stimulans voor burgerparticipatie 

• Beoordeling door onafhankelijke jury 

• Gemeente faciliteert, groenondernemers voeren uit 
en geven adviezen 

• Lokale media betrokken i.v.m. publiciteit/promotie 



Succesfactoren samenwerking 

• Investeer in goede contacten met ”groene” 
organisaties/ondernemers  ambassadeurs 

• Gebruik hun netwerk 

• Zoek naar win-win; zorg dat er ook wat voor 
deze partners “te halen is” 

• Kom afspraken na 

• Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen: 
ga uit van de bedoeling! 

 



Meer informatie? 

Neem contact met ons op: 

 

I    www.laarbeek.nl 

F   facebook.com/GemeenteLaarbeek 

E   michel.brands@laarbeek.nl 

T   0492 469 700 



 

Over het hoe, wat en waarom 
van burgerparticipatie 
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Joan Briels 
Wethouder Sociaal Domein en 
Duurzaamheid 



‘Vertrouwen in burgers’ (WRR, mei 2012) 

 
Het vernieuwen van maatschappelijke 
participatie vraagt om het versterken van de 
publieke ruimte en het verbinden van 
beleidsmakers en kwetsbare (groepen) 
burgers. Maar de grootste uitdaging is gelegen 
in het verwelkomen van maatschappelijke 
initiatieven, ook als die niet ‘passen’ in het 
perspectief van beleidsmakers. 



Waarom burgerparticipatie? 

 Financieel-economisch: besparing (?) 

 Benutten van kwaliteiten van de burger 

Mijn… ‘Een individu is wie hij is door wat 

hij bezit’ / eigenaarschap 

 E = K x A 

 

 

 



Hoe en wanneer 

Beleidscyclus 

 

 

 probleemdefinitie 

 beleidsdoelen vaststellen 

 uitvoering 

 evaluatie 

Participatieladder 

 

 zelforganisatie 

 (mee)beslissen 

 coproductie 

 adviseren 

 raadplegen 

 informeren 

 

 



Uitdaging (en passie) 

 

   Hoe vorm te geven aan de opdracht  

tot ‘het vernieuwen van 
maatschappelijke participatie’  



Das lastig.. 

 



  Olinfgeooljk 
 

 Onedoerzk hefet uigeeweztn dat het 

mesnliejk biren de wodoern als 
geeehl oepnemt. De voroaawrde om 
de wodoren te keunnn leezn, is dat 
de ertese en lastate lteetr op hun 
palats meoetn bejlivn. Dan heernkt 
ons beirn de woporodatrnen. 

 

 

 

 

 



  Tel op … 

 

      1000 

   +    40 

   + 1000 

   +    30 

   + 1000 

   +    20 

   + 1000 

   +    10 

   --------- 

      4100 
 

 

 

 

 



Geef de foute antwoorden 

1. Wat is de hoofdstad van Portugal? 

 

2. Hoe hoog is de Eiffeltoren? 

 

3. Wat is je lievelingskleur? 

 



  Ons brein  

 is een patroonmaker en patroondenker 

 stopt met denken na één oplossing 

 heeft meteen een mening/oordeel 

 kiest voor zekerheid 

 handelt vanuit het verleden naar het heden 

 

 

Hoe krijg je met zo´n brein nieuw en creatief beleid? 

 



Creatief denken is… 

 uit de comfortzone stappen 

 buiten de logica zoeken 

 originele verbindingen maken 

 bewust en procesmatig ontsporen 

   hierin schuilt de vernieuwing! 



Ter illustratie 

 



WMO-beleidsplan 

 Project voor en door burgers 

Methode Wereldcafé 

 Inwoners evalueren, bepalen nieuwe 
doelen en prioriteren 

Gemeente faciliteert, zowel in proces 
als in middelen 

Ons plan! 

 



Een van de projecten 

Gezonde strijd tussen de vier kernen 
in Laarbeek om titel ‘fitste kern’ 

 Scoren op individuele gezondheid en 
kern in beweging 

 Professionals ‘handen op de rug’ 

Gemeente faciliteert  

 



Succesfactoren vanuit 

gemeentelijke optiek 

 burgers vinden gezondheid belangrijk  
vertrekpunt 

 burgers voelen zich verantwoordelijk  geef 

 burgers zijn creatief en deskundig  benut 

 burgers zijn goede netwerkers  benut  

 burgers zijn berekenend  ondersteun en 
beloon 

 burgers zijn competitief  wedstrijdelement 

 
 

 



Kritische factoren 

 Intensief (voor)traject: resultaat? 

 Vraagt om flexibele ambtelijke organisatie 

 Kwetsbaarheid vrijwillige inzet 

 Objectiviteit van de scores  

 Behoud motivatie deelnemers  

 Borging op de lange termijn 

 Resultaat is lastig te ‘meten’ en dus te 

verantwoorden 

 



Participatie in de praktijk 

 Betrek burgers tijdens het hele proces  
 Houd het simpel 
 Faciliteer het proces  
 Stel kaders en durf los te laten 
 Communiceer 
 Laat burgers ook écht invloed hebben 
 Wees creatief 



Tip 

De kat niet op het spek 
binden? 
  
Zelf het wiel niet uitvinden? 



Vragen, opmerkingen 

of andere reacties? 

 


