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Ontwerpworkshop proces herinrichting Marktplein 

 

Donderdag 14 april, 19u00 – 22u00 

Patio, gemeentehuis 

 

 

 

Doelstellingen 
 

Op inhoudelijk vlak 

 Ontwerpen van een procesarchitectuur voor een traject dat de gemeente Neerpelt 

wil doorlopen om te komen tot gedragen voorstellen en ideeën voor de 

herinrichting van het Marktplein. De procesarchitectuur moet een actieve 

betrokkenheid van inwoners en andere stakeholders mogelijk maken.  

 Qua subdoelen betekent dit concreet:   

o Scherp krijgen en delen (i.f.v. gedragenheid) van de precieze doelstelling 

van het proces 

o Mappen van de stakeholders/experten die moeten betrokken worden 

o I.f.v. beschikbare tijd en budget een logische samenhangend geheel van 

activiteiten en processen maken dat in staat is de stakeholders en 

experten actief te laten samenwerken rond de geformuleerde doelstelling 

 

Op procesvlak 

 Ontwikkelen van gedragenheid rond proces dat zal vorm krijgen en creëren van 

een projectgroep die samen de interne draagkracht heeft om het 

stakeholdermanagementproces verder vorm te geven en uit te dragen, 

 Inzicht geven in het ontstaan van zo’n procesarchitectuur i.e. al doende 

competenties aanleren om in de toekomst zelf aan de slag te gaan met dergelijke 

complexe processen 

 

Het proces in vogelvlucht 
 
Onthaal is voorzien om 18.45 uur, echte opstart voorzien we om 19.00 uur, einde 

voorzien rond 22 uur. We mikken op 10 deelnemers. 

 

Het geheel is als volgt opgedeeld: 

1. Korte opstart met verwelkoming, kennismaking, toelichting bij programma en 

eerste opdracht 

2. Scherpstellen van doelstellingen middels gesprekken in kleine groepjes en plenair 

delen 

3. Mappen van stakeholders 

4. Brainstormronde rond formats en activiteiten 

5. Samenleggen puzzelstukjes 

6. Nieuwe datum vastleggen met kerngroep 

 

Praktisch 
 

Voor de workshop hebben we nodig: 

 Flip-over op staander 

 3 flipcharts (Ewoud) 

 Naamstickers  

 Post-its & stiften (Ewoud) 

 Kopies ondersteunende vragen voor scherpstellen doelstellingen 

 Pennen 

 Voldoende stoelen voor het aantal deelnemers 

 Eén tafel waar iedereen rond kan 

 Cateringtafel (koffie, thee, water, kopjes en glazen) 
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OVERZICHT PROGRAMMA  
 

  
Onderdeel Duur Timing 

1 Onthaal 15’ 18.45u – 19.00u 

2 Opstart met kennismaking en programmatoelichting 15’ 19.00u – 19.15u 

3 Scherpstellen doelstelling proces 45’ 19.15u – 20.00u 

4 Mappen stakeholders 45’ 20.00u – 20.45u 

5 Brainstormronde rond formats en activiteiten 30’ 20.45u – 21.15u 

6 Samenleggen resultaten brainstorm tot coherente 

procesarchitectuur + afsluiten 
45’ 21.15u – 22.00u 

7 Vervolgafspraken  30’ 22.00u - 22.30u 

 

 

1) Onthaal 18.45u–19.00u 

Doelstelling  

 Deelnemers kunnen rustig toekomen. 

Aanpak 

 Ze worden verwelkomd door Greet en ontvangen hun naamsticker.  

 Mogelijkheid om koffie, thee of water te nemen 

Praktische zaken 

 Naamstickers (enkel VOORNAAM, in grote letters, volstaat) 

 

 

2) Opstart, kennismaking en programmatoelichting 19.00u-19.15u 

Doelstelling  

 Deelnemers voelen zich welkom en weten zich geapprecieerd voor hun 

komst 

 Deelnemers zijn geïnformeerd over doelstellingen ontwerpworkshop 

 Deelnemers maken, in de mate dat dit nog nodig is, kennis met elkaar 

 Deelnemers worden aan het werk gezet voor de eerste opdracht 

Aanpak 

 Korte verwelkoming door Raf, voorstellen van Ewoud & Greet 

 Ewoud licht het programma van de avond toe en begeleidt een kort 

kennismakingsrondje 

 Greet geeft instructies voor eerste sessie. Belangrijk is hier om context 

nog even te duiden: globaal gezien is de doelstelling wel geweten 

(herinrichting Marktplein) maar ze mag scherper: waarom is dit 

belangrijk? Welke problemen lossen we op? Instructie: 

o Vorm drie groepjes van 3 à 4 waarbij we zoveel mogelijk proberen 

om mensen die dicht bij het eigenaarsschap van de opdracht staan 

te combineren met mensen die er verder vanaf staan (Fernand, Raf 

en Niels zitten in verschillende groepjes).  

o De ‘externen’ ondervragen de ‘interne’, met als steun een setje 

hulpvragen, over wat volgens hem de precieze doelstelling van het 

proces moet zijn. 
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o We geven de groepjes een 8 tot max. 10 minuten voor een 

gesprek, daarna vragen we hen om samen na te denken over een 

goede formulering: 

 Kort en goed verstaanbaar (2 à 3 volzinnen) 

 Voldoende concreet 

 Voldoende stretchend: daagt het status-quo uit 

o Elk groepje tracht een volgens hen heldere, concrete en 

stretchende doelstelling te formuleren (op een post-it) 

o Daarna zullen we plenair uitwisselen om zo te komen tot een 

gedragen en duidelijke doelstelling voor het proces 

Praktische zaken 

 Flip-over met programma op flap 

 Setje hulpvragen 

 

 

3) Scherp stellen doelstellingen proces 19.15 – 20.00u 

Doelstelling  

 Een gedachtewisseling over de doelstelling van het op te starten proces 

om vanuit de verschillende ideeën te komen tot een duidelijk en scherp 

geformuleerde doelstelling voor het proces. 

Aanpak 

 Ewoud en Greet volgen op hoe de gesprekken verlopen en geven tijdig 

signaal aan elk groepje om doelstelling neer te schrijven op post-it.  

 Na een 15-tal minuten starten we met het plenair delen. Groepjes lichten 

één voor één hun post-it toe, we clusteren en begeleiden het gesprek naar 

een gemeenschappelijk gedragen doelstelling (eventueel wat grafisch 

facilitatiewerk door Ewoud). Naargelang het materiaal dat zich aanbiedt zal 

dit een zachtere (veel gelijkenissen) c.q. hardere facilitatie (veel 

verschillen) worden. In geval van grote verschillen zal Ewoud echt 

doorvragen om zaken te expliciteren en dan voorstellen doen om tot een 

consensus te komen. 

 Na een ½ uur toetsen we de aldus geformuleerde doelstelling 

Praktische zaken 

 Template met wat ondersteuning en enkele hulpvragen 

 Post-it’s, fijne stiftjes 

 Grafisch facilitatiemateriaal 

 

 

4) Mappen stakeholders 20.00u-20.45u 

Doelstelling  

 Gegeven de geformuleerde doelstellingen, oplijsten van alle mogelijke 

stakeholders/experten die bij het proces moeten betrokken worden 

volgens belang, urgentie, legitimiteit 

Aanpak 

Materiaal : we tekenen op enkele flaps de drie cirkels belang, urgentie, legitimiteit 

(zie voorbeeld achteraan dit draaiboek) 

 Instructie van Greet: 

o Opdracht : iedereen bedenkt in duo welke experten/stakeholders 

zeker bij de herinrichting van het Marktplein moeten betrokken 
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worden. We zijn vooral op zoek naar 

categorieën/organisaties/partijen/…, individuele namen mogen 

echter ook. 

o maximaal 10 minuten (indien mogelijk, minder) om iedereen in duo 

zoveel mogelijk op te laten sommen 

 Als de duo’s klaar zijn, licht Ewoud de template toe en krijgen de duo’s nog 

even tijd om voor het eigen lijstje na te denken waar zij de 

stakeholders/experten zouden situeren. 

 Hierna beginnen we alle gevonden stakeholders te mappen/clusteren op de 

grote template, waar nodig bespreken we het plenair. Op deze wijze 

ontstaat geleidelijk aan een heel kluwen/veld van stakeholders/experten. 

 Als iedereen al zijn post-it’s heeft opgekleefd, bekijken we het 

eindresultaat en checken even hoe dit binnenkomt (grote groep 

stakeholders of niet? Allemaal even relevant? Hoeveel echt relevant? …) 

Praktische zaken 

 Template: Ewoud tekent ter plaatse 

 Template met wat ondersteunende vragen 

 

 

5) Brainstormronde formats en activiteiten 20.45u-21.15u 

Doelstelling  

 Zoveel mogelijk (originele) ideeën verzamelen om – gegeven de 

doelstelling en de afgebakende groep stakeholders – een 

procesarchitectuur te kunnen opzetten om de beoogde doelstelling te 

realiseren 

Aanpak 

 Instructies door Ewoud: 

o Opdelen in 3 groepjes 

o Er staan 3 flipcharts met de trefwoorden: 

 Inspiratie 

 Bespreken & analyseren 

 Creëren 

o Ewoud legt even de trefwoorden uit als 3 fasen die een goed co-

creatieproces nodig heeft. Bedoeling is dat ieder groepje zoveel 

mogelijk ideeën spuit m.b.t. zaken die in de 3 fasen mogelijk zijn. 

We geven een aantal voorbeelden. 

o Dan doen we een korte brainstormcarrousel, echt heel kort 3 x 3 

minuten: groepjes schuiven door en schrijven gedurende 3 minuten 

alle mogelijke ideeën op de 3 flappen. 

o Tenslotte staat iedereen weer bij zijn startflap, elk groepje bekijkt 

de totale lijst en omcirkelt een aantal sterke ideeën. 

 Als deze brainstorm gedaan is, delen we met elkaar even het eindresultaat 

 

Praktische zaken 

 3 flipcharts 

 Fijne stiftjes 

 Geluidsinstallatie? 
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6) Samenleggen resultaten brainstorm tot coherente 

procesarchitectuur + afsluiten 

21.15u-22.00u 

Doelstelling  

 Komen tot een uitgewerkte procesarchitectuur waar iedereen kan achter 

staan 

 Nog even landen met een korte evaluatie en deelnemers bedanken voor 

medewerking 

Aanpak 

Ewoud: voor deze sessie begint even koppen samen steken om te bekijken hoe 

we verder werken 

 Indien sfeer en ambiance goed is en we te maken hebben met 

getalenteerde ontwerpers, kunnen we even terug kleine groepjes samen 

stellen en elk groepje zelf wat puzzelstukken laten samen stellen tot een 

coherent geheel (inclusief timings). Daarna plenair terugkoppelen, 

gelijkenissen en verschillen bespreken en faciliteren naar één architectuur 

 Indien onze inschatting is dat we dit beter zelf wat in handen, tekenen we 

snel op een white board een mogelijke architectuur uit, inclusief de timings 

en de in/outs en bespreken dit voorstel met de groep.  

 Om zeker te zijn dat we geen stappen vergeten ‘doorlopen’ we de 

procesarchitectuur. We leggen de verschillende acties van het stappenplan 

op de grond en starten met de eerste actie van het proces. We zetten pas 

fysiek een stap naar de volgende actie als de eerdere actie klopt, 

enzovoort.  

 Voor elke stap leggen we data vast, ook voor de bijeenkomsten van de 

kerngroep. 

 Eenmaal we een min of meer coherente architectuur hebben, maken we 

ook even wat inschatting over hoe groot en hoe zwaar het uitgetekende 

proces is.  

 Afsluiten doen we door nog een kort rondje te doen hoe het voor iedereen 

was, Raf nog een kort slot/dankwoord 

Praktische zaken 

 Flipover 

 A3-papier 

 

 

 

Aansluitend: navergadering om te komen tot afspraken over het goed 

uitschrijven van de procesarchitectuur. 


