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alternatieven



Wat is Lama?
LaMA is een participatief modeltraject dat vertrekt vanuit co-creatie.

● we brengen één zone in kaart waarbinnen we werken en testen

● we gaan participatief aan de slag met alle belanghebbenden

● we testen uit wat werkt en sturen bij

Binnen deze laboratoria komen bewoners en gebruikers samen met mobiliteitsprofessionals en 

beleidsmakers om van onderuit te werken aan creatieve en gedurfde oplossingen.



Waarom?
● mobiliteit is een zaak van iedereen

● druk op infrastructuur, leefomgeving en bereikbaarheid neemt toe

● verschillende en soms conflicterende belangen maakt het niet altijd gemakkelijk 

om tot gedragen oplossingen te komen

● de gebruiker van de openbare ruimte wordt in het ontwerpen van oplossingen 

voor mobiliteitsproblemen al te vaak vergeten. 

● burger eist meer inspraak en betrokkenheid 

● middelgrote en kleine steden zijn vragende partij: middelen en expertise, hoe 

betrek je bewoners, winkeliers, scholieren,..bij je lokale mobiliteitsbeleid 





Hoe?
Een participatief modeltraject dat vertrekt vanuit co-creatie

● de juiste burgers en experts samen rond de tafel brengen om na te denken over 

lokale uitdagingen

● de juiste vragen stellen: belang van een uitgebreid vooronderzoek

● constructief werken naar oplossingen (co-creatiesessies)

○ van brede denkoefening naar praktisch uitvoerbaar niveau

● proefopstelling en testen 

● evalueren en bijsturen

○ omvormen van proeven naar permanente maatregelen en borgen van 

participatieve werkwijze





Co- creatie op basis van Service Design
Methode om diensten of beleid te bedenken of verbeteren.

Aansluitend bij de noden en drijfveren van gebruikers en burgers.

Design thinking is de mindset: veel testen, ‘fail fast’, herhaal.

Samen met gebruiker co-creëren

Holistisch



Service Design - proces



Stap 1: Vooronderzoek
● zone afbakening

● interviews

● lokaal onderzoek



Stap 1: Vooronderzoek

● zorg voor intern draagvlak. Zowel bij bestuur als collega’s en andere diensten. 

● baken je doelgroep zo helder mogelijk af. Wie wil je rond de tafel hebben? Wie is er 

betrokken? Zorg voor een goede mix, experts, inwoners, ervaringsdeskundigen,.... 

● doe het niet alleen. Ga na wie je nodig hebt om de doelgroep en stakeholders te bereiken. 

Zoek tussenpersonen, ambassadeurs of trekkers die mee kunnen uitnodigen. 



Stap 2: Uitdagingen definëren
Wat is het probleem van de afgebakende zone? Welke zijn de grote issues? Aan welke zaken ligt het 

probleem?

'Hoe kunnen we...ACTIE WAT voor WIE om IETS TE VERANDEREN"



Stap 3: co-creatie sessies

Sessie 1: ideatie

● uitdagingen voorstellen

● ideeën via speeddate

● stemmen

● ideeën uitwerken en pitchen



Stap 3: co-creatie sessies

Sessie 2: prototyping

● terug koppelen

● testopstellingen 

● feedback

● samenbrengen en selecteren



Stap 4: Uitvoeren

● terugkoppeling en budgetten

● taakverdeling

● communicatie

● bouwen en realisatie 



Stap 5: Testen

De proefopstellingen kunnen erg diverse vormen aannemen: van sensibiliserende prikacties 

tot structurele ingrepen die gedurende maanden getest worden. 

● test uitvoerig, 

● experimenteer

● nodig iedereen uit



Stap 5: Testen

De proefopstellingen kunnen erg diverse vormen aannemen: van sensibiliserende prikacties 

tot structurele ingrepen die gedurende maanden getest worden. 

● monitoring voor, tijdens en na

● duidelijk startschot

● communicatie voor, tijdens en na

● afronden 



Stap 6: Evalueren en bijsturen
Evalueer je testopstelling en stuur bij waar nodig. 

● wat zijn de ervaringen? Wat halen we uit de test

● feedback: wat werkte, wat werkte niet?

● hoe kunnen we de proeven omvormen tot 

permanente maatregelen?

● hoe kunnen we verder de burgers betrekken bij 

deze plannen?

● participatie als methodiek voor andere uitdagingen



Drie jaar LaMA



19 LaMA steden/gemeenten

LaMA vond plaats in volgende gemeenten:

● in 2016: Geraardsbergen, Melsele (Beveren), Waregem

● in 2017: Blankenberge, Borsbeek, Lint, Hasselt (Kermt), Kortessem, Evergem (Belzele), Zaventem, Londerzeel, Tienen en Aarschot

● in 2018: Deerlijk, Bornem, Beringen, Ternat, Overijse en Kortenberg



Partners



Met de steun van
Onderdeel van de Mobiliteitscampagne,



Met de steun van
De Vlaams-Brabantse steden/gemeenten 

Wouter Florizoone





Lessen uit de praktijk
● Tom Roovers (Tienen)

● Emiline Brocken (Melsele, Beveren)

● Tine Degloire (Deerlijk)

● Muriel Derycke (Deerlijk)

● Tom Dhollander (Voetgangersbeweging – LaMA begeleiding)

● Wim Van Roy (De Wakkere Burger)



Melsele



Prototype 

Melsele:
idee Groen Melsele

Fietspad
Straat 

knippen

Rijrichting 
omkeren



melsele
Geknipte straat en rijrichting 

omkeren





Tienen











Deerlijk











Lessen
1. positieve motivatie bij de schepenen en Burgemeester, betrokken bestuur met engagement

2. gemotiveerde burgers en (mobiliteits)ambtenaren

3. laagdrempelig traject

4. positieve benadering: constructief

5. een uitgebreid vooronderzoek

6. heldere uitdagingen, doel en traject duidelijk stellen

7. duidelijke en open communicatie (visueel en bij elke stap)

8. een goede mix van deelnemers en stakeholders tijdens de co-creatiesessies

9. integreren van expertise op de juiste plaats en moment

10.genuanceerde, haalbare en gedragen oplossingen

11.belang van de testopstelling en de mogelijkheid tot aanpassingen, evaluatie en bijsturing

12.evaluatie - betrokkenen tot het einde laten meebeslissen



En nu?
Ga zelf aan de slag met LaMA!

De toolbox vind je terug op:

https://www.duurzame-mobiliteit.be/lama

Het LaMA-traject in zes stappen, met voorbeelden, sjablonen en werkdocumenten 



In 2019 starten we met de LaMA academie!

Een interactief coachingstraject en lerend netwerk waarbij 

gemeenten in groep werken aan een specifieke 

mobiliteitsuitdaging.

● Train-the-trainer

● Zelfstandig een LaMA-traject in goede banen leiden

● Koppeling met expertise uit de sector 

Inschrijven kan binnenkort op:  https://www.duurzame-mobiliteit.be/lama


