
 
 

Website LaMA 

De LaMA website: https://www.duurzame-mobiliteit.be/laboratoria-mobiele-alternatieven-lama  

Op deze webstek vinden de stakeholders meer info over: 

● Wat het project inhoudt + leuk filmpje 
● In welke steden en gemeenten LaMA dit jaar doorgaat 
● Hoe men kan deelnemen en inschrijven voor co-creatiesessies 
● Meer informatie over het Netwerk Duurzame Mobiliteit 
● Een contactformulier voor wie vragen heeft 

 

Aan de slag met de visual(s) 

Elke stad heeft een eigen visual. Deze visual(s) kan je toevoegen aan de berichten die je stad verspreidt via 
sociale media en gebruiken in de gedrukte en digitale nieuwsbrief en op de website van je stad. 

Maak ook gebruik van deze visual(s) om flyers, folders, affiches, een brief … op te stellen om LaMA in je stad 
bekend te maken, om stakeholders te werven en om LaMA te vermelden in je communicatie van de Week van 
de Mobiliteit.  

 

Visual Facebook en Twitter: 
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Aan de slag met de voorbeeldtekst 

Met onderstaande tekst kan je aan de slag om LaMA bekend te maken via je website, je magazine of digitale 
nieuwsbrief. Denk ook aan de Week van de Mobiliteit, en tracht LaMA in haar communicatie te integreren. 

Met de informatie uit de voorbeeldtekst kan je ook aan de slag om folders en affiches op te stellen.  

Titel: Maak samen met je buren werk van een betere mobiliteit in [stad] 

[logo of banner] 

Mobiel zijn en blijven gaat ons allen aan, hoe oud je ook bent of hoe je je verplaatst. [Stad] maakt werk 
van een aangenamere en veiligere mobiliteit in haar stadscentrum en nodigt de buurtbewoners, lokale 
verenigingen, scholen en handelaars uit om na te denken over slimme mobiliteitsoplossingen. Heb jij 
zin om de komende maanden samen met andere inwoners en experten te werken aan een betere 
mobiliteit? Neem dan deel aan een LaMA-workshop!  

Deze workshops, ook wel co-creatiesessies genoemd, vinden plaats [in/ op x datum] en [in/ op x 
datum], telkens om X uur.  Deelnemers bedanken we met [incentive vermelden bijv. taart, brunch, 
cultuurtickets, bon koffiebar, …]. Tijdens de Week van de Mobiliteit in september wordt jouw idee 
misschien wel uitgetest!  

Deze interactieve workshop vinden plaats in het kader van het project Laboratorium Mobiele             
Alternatieven (LaMA) van Netwerk Duurzame Mobiliteit, waarvoor onze [stad] geselecteerd is.  

Meer info en inschrijven kan op 
https://www.duurzame-mobiliteit.be/laboratoria-mobiele-alternatieven-lama   

Aan de slag met flyers en affiches 

Mobiliseer en informeer je je stakeholders ook via deze weg? Hieronder enkele suggesties om het materiaal te 
verspreiden binnen je stad: 

● Verdeel het materiaal bij de openbare stadsdiensten: het stadhuis en de administratieve diensten, het 
zwembad, de sporthal, de scholen, het cultuurcentrum, het OCMW, het politiekantoor, de bibliotheek, 
het Huis van het Kind … 

● Verdeel het materiaal op bijeenkomsten met de jeugd-, cultuur-, schoolraad, via de dienst economie 
en de wijkcomités … 

● Verdeel het materiaal op de plaatsen waar de co-creatiesessies en het evaluatiemoment doorgaan 
● Hang de affiches op de infoborden/ aanplakpalen van je gemeente, in de buurt van een trein- of 

busstation 
● Maak publiciteit via de digitale infoschermen in je stad 

 

 

 

 

 

2 
 

http://www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org/
http://www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org/
https://www.duurzame-mobiliteit.be/laboratoria-mobiele-alternatieven-lama


 
Aan de slag op sociale media 

Hieronder geven we je een oplijsting van enkele belangrijke momenten waarop je via sociale media kan 
communiceren over LaMA. Deze tekstjes zijn geschikt voor op Facebook, maar kan je ook gebruiken om op 
Twitter en op andere sociale media aan de slag te gaan. 

Je kan ook de posts van de Facebookpagina van de week van de mobiliteit of de tweets #LaMA delen of eens 
piepen naar de posts van de andere projectsteden.  

Probeer door te linken naar de bijhorende informatie op de LaMA website of jouw website. Voeg een foto, logo 
of banner toe en vermeld de hashtag #LaMA en de hashtag #goedopweg en vanaf augustus de hashtag 
#WeekvdMobiliteit. 

Aankondiging start LaMA: 

[stad] is geselecteerd voor het project Laboratorium Mobiele Alternatieven van Netwerk Duurzame 
Mobiliteit! Schrijf je in voor een co-creatiesessie en denk samen met andere inwoners na over slimme 
mobiliteitsoplossingen!  

Toe te voegen: url + foto/ logo/ banner + #LaMA #goedopweg 

Mobilisatie stakeholders: 

Voor het Laboratorium Mobiele Alternatieven zoeken we buurtbewoners, lokale verenigingen, scholen 
en handelaars uit om slimme mobiliteitsoplossingen te bedenken voor [stad]. Doe mee aan het eerste 
Labo op [datum] in [locatie] en krijg [waardebon, …].  

Toe te voegen: url + foto/ logo/ banner + #LaMA #goedopweg 

Voor 1e co-creatiesessie: 

Wat is jouw slimme mobiliteitsoplossing voor het stadscentrum? Denk mee op ons Laboratorium voor 
Mobiele Alternatieven op [datum] in [locatie]. 

Toe te voegen: url + foto/ logo/ banner + foto van een voorbeeldproject + #LaMA #goedopweg 

Na 1e co-creatiesessie: 

Op de eerste co-creatiesessie van het Laboratorium voor Mobiele Alternatieven hadden we het over 
[voorbeelden]. Denk ook mee en kom naar de tweede bijeenkomst op [datum] in [locatie], waar we de 
ideeën verder gaan uitbouwen! 

Toe te voegen: url + foto co-ceatiesessie + #LaMA #goedopweg  

Voor 2e co-creatiesessie: 

Iedereen welkom op de 2e bijeenkomst van het Laboratorium voor Mobiele Alternatieven, waar 
verenigingen, buurtbewoners, scholen, ouders en senioren samen met jou slimme 
mobiliteitsoplossingen bedenken. Afspraak op [datum] om [tijdstip] in [locatie]. 

Toe te voegen: url + foto co-ceatiesessie + #LaMA #goedopweg 
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Na 2e co-creatiesessie: 

De ideeën van het Laboratorium voor Mobiele Alternatieven worden uitgewerkt en in september 
uitgetest. Wij zijn alvast benieuwd naar de resultaten tijdens de Week van de Mobiliteit! 

Toe te voegen: url + foto prototypes co-ceatiesessie + #LaMA + #WeekvdMobiliteit #goedopweg 

Voor de Week van de Mobiliteit: 

Tijdens de Week van de Mobiliteit worden de ideeën van project Laboratorium Mobiele Alternatieven 
getest in het stadscentrum. Ook benieuwd naar wat je medebewoners van plan zijn? Kom het mee 
ervaren! 

Toe te voegen: url + foto’s testopstellingen +  co-ceatiesessies + #LaMA + #WeekvdMobiliteit 
#goedopweg 

Tijdens de Week van de Mobiliteit: 

Neem deel aan de actie X of test de mobiliteitsoplossing uit op/ in [locatie of straatnaam]?  

Toe te voegen: url + foto’s uitvoering prototypes + #LaMA + #WeekvdMobiliteit #goedopweg 

Na de Week van de Mobiliteit: 

Tijdens de Week van de Mobiliteit testten we enkele slimme mobiliteitsoplossingen in onze stad, zoals 
[voorbeeld van wat er getest werd]. Wat vond jij ervan? Je opmerkingen nemen we mee naar ons 
evaluatiemoment op [dag]! 

Toe te voegen: url + foto’s uitvoering prototypes + #LaMA + #WeekvdMobiliteit #goedopweg 

Na evaluatiemoment (oktober): 

Het Laboratorium voor Mobiele Alternatieven testte tijdens de Week van de Mobiliteit samen met 
onze bewoners enkele slimme oplossingen uit in. Op [dag] bekeken we de voor- en nadelen. Hier (url) 
vindt u de resultaten 

Toe te voegen: url + foto’s uitgevoerde testopstellingen/ evaluatiebijeenkomst + #LaMA + 
#WeekvdMobiliteit #goedopweg 
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