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Tips van de dag! tips voor een succesvolle faciliterende rol 

Oogst van de 2
e
 bijeenkomst van het ‘Gelders Kennisnetwerk Voedsel’ op 22 januari 2015 

 

   

3. Speelveld: maak je aanbod van producten en diensten helder 

Wat is het basisniveau dat je wilt bieden? Wat is de rol die je wilt spelen, wat is je diensten pakket? Maak dit 

expliciet, eerst voor jezelf, daarna ook voor je ‘klant’. 

Zorg er voor dat je speelveld creëert, beleidsmatig (geld, bezetting). 

 

4. Draag uit!  

Neem de adviezen van vandaag mee en draag als gemeente uit wat je te bieden hebt!   

Ik zie dat we als gemeenten veel te bieden hebben. Het is goed om te zien dat ik hierin niet alleen ben. 

Toelichting 

Zoek medestanders in je samenleving en ga samenwerken! 

6. Houd het simpel 
Burgers hebben vaak moeite te weten waar en hoe zij hun initiatief kunnen voorleggen. 

Toelichting 

Een initiatief kan en moet door iedereen gedaan kunnen worden; uit alle lagen van de bevolking. 

1. Maak het belang van voedsel inzichtelijk 
Voedsel is onder andere van groot belang voor de economie! Dit inzicht is gebaseerd op de presentatie van 

Maurits Steverink, waarin hij een vergelijking trekt tussen de bouw- en voedsel sector. 

Voedsel is onderbelicht, maar is zeer bepalend voor een plattelandsgemeente. 

 

5. Maak jezelf als kwaliteitsgemeente meer zichtbaar voor bewoners 
Gemeenten werken aan een andere rol, gericht op maatwerk, faciliteren van initiatieven uit de samenleving. 

Een rol die nieuw is voor gemeente zelf, maar ook voor inwoners. Bewoners en bedrijven weten echter niet 

wat zij van gemeenten kunnen verwachten.  

Toelichting 

Communiceer met inwoners over de mogelijkheden die de gemeenten wel of niet kan bieden. Dit is een 

meer-jaren proces. Blijven herhalen en vooral overdragen door ‘doen’! Bijvoorbeeld via pilot-projecten waarin 

zowel inwoners als gemeente nieuwe samenwerkingen uitproberen. 

2. Toon de samenhang van voedsel met andere thema’s 
(Duurzaam) voedsel staat niet op zichzelf, maar draagt in samenhang bij aan een vitaal platteland. Ook houdt 

het thema voedsel verband met bijvoorbeeld ziekten als obesitas.  

Toelichting 

Maak de samenhang duidelijk in heldere en begrijpelijke taal.  

 

7. Participatie bewoners en gemeente 

Geeft draagvalk, eigenaarschap, commitment, ruimte voor initiatieven 

Toelichting 

Gemeente én bewoners krijgen inzicht in elkaars mogelijkheden en beperkingen 

8. Regionale samenwerking voor de meeste daadkracht 
Voedsel is binnen de Achterhoekse gemeenten een niet erg zichtbaar thema. Door de krachten te bundelen 

kunnen we dit beter op de kaart zetten en naar samenwerking zoeken. 

9. Heb lef! 

Wees visionair en heb lef! Dit mensbeeld / attitude draagt bij aan succes. 
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11. Wensen van iedereen gelijk 
Kijk naar de mogelijkheden/wensen van iedereen, geen verschil tussen binnen/buiten gemeentehuis. Ga 

hierover met elkaar in gesprek en aan de slag. 

Toelichting 

We denken snel in obstakels. We zijn állen gebruikers van een locatie (niet dé burger, dé overheid, dé 

ondernemer). 

Op schaalniveau (wijk) komen wensen van bewoners ‘t beste naar voren  

12. Benut netwerken 
Tijdens de bijeenkomst vandaag blijkt weer dat veel kennis en ervaring aanwezig is. Netwerken zoals deze 

zijn daarom erg nuttig.  

Toelichting 

Netwerken zijn nuttig voor het beantwoorden van vragen zoals: ‘Wat is duurzaam, wat is voedsel? En Hoe 

pak je dit aan vanuit beleid? Het proces is belangrijk. 

. 

13. Blijf op verschillende schaalniveaus denken 
Zodra het over voedsel, participatie, initiatieven gaat, wordt er op een klein schaalniveau gedacht. Deze 

aspecten hebben ook een strategische laag. De overheid moet voor gemeenschappelijk belang staan. 

Toelichting  

Maak een onderscheid tussen strategie/beleid en uitvoering. 

 

10. Laat de gemeente functioneren als een open werkplaats voor inwoners 
In de huidige situatie is het vaak lastig om behoeften van inwoners te peilen. Er is weinig contact tussen 

gemeente en inwoners/ondernemers.  

Toelichting 

Een fysieke plek organiseren met een laagdrempelig ‘loket’, waar gemeente en inwoners elkaar ontmoeten 

en samenwerken. 


