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1. Loket voor nieuwe initiatieven: zowel digitaal als fysiek 

Men moet de gemeente weten te vinden, informatie krijgen en initiatieven kunnen laten landen. De burger 

weet nu niet waar hij terecht kan en wat de mogelijkheden zijn. Ook intern is vaak onduidelijk wie met het 

thema bezig is en wie het aanspreekpunt is. Voedsel zit bij veel beleidsterreinen. 

Toelichting:  

 één aanspreekpunt, zowel intern als extern 

 ruimte maken op de gemeente-website  

 algemene informatie delen, bv. kaart met locaties, mogelijkheden, contactpersoon. 

 informatie over wat gemeente doet / faciliteert 

2. Eerst verbinden en praten  

daarna pas doelen stellen en plannen maken! 

3. Netwerk in beeld krijgen en promoten 

Wethouder Leon Meijer uit Ede noemde in zijn prestentatie mooie voorbeelden uit Ede, zoals Remeker kaas 

en Kröller-Muller, waarmee hij contacten onderhoudt. Gemeenten kunnen dit netwerk in beeld brengen en 

ondernemingen omarmen en promoten.  

Toelichting:  

 Met buurtverenigingen praten 

 Naar buiten gaan 

 Jezelf openstellen / toegankelijk 

4. Draagvlak: goede voorbeelden als inspiratie 

Om draagvlak onder bewoners en andere betrokkenen te ontwikkelen kunnen zij worden meegenomen naar 

geslaagde voorbeeldprojecten. Goede voorbeelden fungeren als inspiratie voor anderen.  

Toelichting: 

Excursie met geïnteresseerden en sceptici; samen brengen met een (succesvol) initiatief van een ander dorp. 

 

5. Focus 

Wethouder Meijer uit Ede riep op om niet alles tegelijk te doen en keuzes te maken. 

Toelichting: 

Formuleer een doel, motiveer mensen, zoek ze op en maak er wat van. 

 

6. Gewoon beginnen 

Begin bij wat er al i. Start ‘low key’ en laat ontwikkelingen organisch groeien. Smart smoort namelijk. 

Toelichting:  

Voedsel is overal, kijk in je omgeving naar wat waardevol is en versterk dat! Gewoon beginnen. 

 

7. Geef ruimte aan initiatieven 

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

Toelichting:  

Door zaken toe te staan of te geven (leegstaande winkelpanden, eenvoudige vergunningen) kun je creativiteit 

laten ontstaan. 

 

8. Netwerk bouwen/denkkracht inzetten 

Er is maatwerk nodig, want er is geen uniforme oplossing. Op dit moment zijn we allemaal aan het pionieren. 

Daar kunnen gemeenten en andere betrokkenen elkaar ondersteunen. 

Toelichting; 

LinkedIn groep starten en vraagstukken delen. 

Tips van de dag! tips voor een succesvolle faciliterende rol 
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