
frisse praktijkverhalen en 

prikkelende gedachten

#kortom                                  #toecomst                             #levuur

#particiwol

Maquette20141201.indd   1Maquette20141201.indd   1 30/11/14   21:4230/11/14   21:42



• Waar is de wol bij al het geblaat? 

– Informeren & inspireren 
– Uitwisselen & reflecteren 
– Verder toepassen & mee uitdragen 

 Participatie, 

www.kortom.be

 www.levuur.be

 www.toecomst.com
 www.vlaanderen.be/communicatie



Programma 

•  Voormiddag	

–  Keynote Filip De Rynck	

–  Onderzoekgroepjes	

–  Keynote Willem-Federik Schiltz	

–  Praktijkmarkt 1	


•  Namiddag	

–  Keynote Manu Claeys	

–  Praktijkmarkt 2 & 3	

–  Slotoogst: onderzoekgroepjes, Linda Boudry & Veerle Leroy	

–  Receptie 	


•  Avond	

–  Keynotes Marije Van den Berg & Stef Steyaert	

–  Ontwerpvragen  	
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Reporters 

•  Linda Boudry, coördinator Kenniscentrum Vlaamse Steden	


•  Veerle Leroy, schepen Beersel	
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Prikkelende gedachten 



•  Jo Steyaert (Indiville) en Michiel Nuytemans 
(Tree Company)  

 Online ideeënlab 
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h"ps://indiville.pulsarinnova2on.net/	  

Of	  indiville.be	  



Opdracht 

•  Kies je onderzoeksvraag voor vandaag	

–  TREFWOORDEN:  Wat is participatie?	

–  INGREDIËNTEN:  Wat hebben we nodig?	


–  MOGELIJKHEDEN EN HEFBOMEN:  Wat is er mogelijk?	


–  LOSLATEN:  Waar moeten we afscheid van nemen?	


–  LEREN:  Wat hebben we te leren?	


•  Vorm subgroepjes van circa 8 personen	

–  Zoek het bijhorende symbool 	

–  Maak kennis: wie ben je en wat is jouw vraag vandaag	


–  Spreek af: waar komen jullie straks terug bijeen	
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 Keynote #2 

Keynote	  #2	  

Willem-‐Frederik	  Schiltz,	  Antwerps	  districtsschepen	  en	  

Vlaams	  volksvertegenwoordiger	  
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 www.toecomst.com
 www.vlaanderen.be/communicatie
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•  11 praktijkverhalen  
•  hier in De Schelp en in de Zuilenzaal 
•  kies jouw 2 verhalen  
•  2 rondes van elk 25’ 

Frisse praktijkverhalen 
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De Schelp 

Frisse praktijkverhalen 
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Zuilenzaal 

Frisse praktijkverhalen 
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Straks: lunch in De Schelp 

Geniet van de verhalen en veel inspiratie! 
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Programma 

•  Namiddag	

–  Keynote Manu Claeys	


–  Praktijkmarkt 2 & 3	

–  Slotoogst: onderzoekgroepjes, Linda Boudry & Veerle Leroy	


–  Receptie 	


•  Avond	

–  Keynotes Marije Van den Berg & Stef Steyaert	


–  Ontwerpvragen  	
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De Schelp 

Frisse praktijkverhalen 
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Zuilenzaal 
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Straks: middagkoffie in De Schelp 

Geniet van de verhalen en veel inspiratie! 
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De Schelp 
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Zuilenzaal 
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Nog 1 vrije plaats hier in De Schelp 

Wie wenst hier & nu  
   zijn of haar participatieverhaal  
           te brengen? 

Uitnodiging 
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Oogst: hier in De Schelp 

Geniet van de verhalen en veel inspiratie! 
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Opdracht 

•  Kom terug samen in je onderzoeksgroepje van deze ochtend 
op de afgesproken plaats	


•  Wissel uit	

–  Welke inzichten wil ik de komende week zeker doorvertellen?	

–  Welke drie concrete stappen zou ik graag de komende weken zeker willen zetten?	
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Reporters 

•  Linda Boudry, coördinator Kenniscentrum Vlaamse Steden	


•  Veerle Leroy, schepen Beersel	
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Avondprogramma  

De Schelp – 18u 
Avondmaal vanaf 17u30 

Praktisch 
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Programma 

Avond	


–  Keynote Marije Van den Berg 	


–  Keynote Stef Steyaert	


–  Ontwerpvragen  	
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 Keynote #2 

Keynote	  #4	  

Marije	  Van	  den	  Berg,	  Stadslab	  Leiden	  
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Prikkelende gedachten 



Prikkelende gedachten 



En dan nu… 

      Samen ontwerpen! 
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Vraagstellers presenteren 

Kies je tafel  
Max 7 à 8 pers/tafel 

‘Hommelen’ mag! 
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