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Aanleiding 
 

In de voorgaande jaren is er op diverse terreinen en door diverse betrokkenen 
gewerkt aan de strategische visie voor de gemeente Eijsden-Margraten. De 
uitdaging die nu voorligt is om samen met de organisatie te werken aan een 
heldere en duurzame communicatiestrategie. Een communicatiestrategie 
die niet alleen de verschillende plannen en beleidsdocumenten met elkaar 
verbindt maar bovenal de mensen die er dagelijks mee moeten werken.

Vragen die spelen zijn: hoe positioneren we de gemeente Eijsden-Margraten 
binnen de regio? Hoe vergroten we haar zichtbaarheid? Waarmee kunnen 
en willen de bewoners, bezoekers, ondernemers én medewerkers van de 
gemeente zich identificeren? En, hoe kan het verhaal als basis dienen voor 
de verdere communicatie? 

De antwoorden op deze vragen worden gegeven in het voorliggende 
document. Het dient als sturingsmechanisme voor het verdere proces. 
Het is een fundament waar op voort kan worden geborduurd. Het biedt 
zowel strategische als operationele handvatten voor de verdere uitrol van 
zowel interne als externe communicatie.

Leeswijzer 

Allereerst besteden we in hoofdstuk 1 (Inleiding) aandacht aan de 
maatschappelijke context voor zover van belang voor de formulering van 
een duurzame communicatiestrategie voor de gemeente Eijsden-Margraten. 
Vervolgens verrichten we in hoofdstuk 2 (Storybeing) onderzoek naar de 
basis van het verhaal. Dit hoofdstuk bestaat onder andere uit een overzicht 
van relevante historische gebeurtenissen en een beschrijving van de 
gemeenschap. Hieruit selecteren we vervolgens de relevante bouwstenen 
die de gemeenschap naar onze mening in essentie typeren. We sluiten 
deze fase af met de Story. In hoofdstuk 3 (Storydoing) behandelen we hierop 
volgend een aantal kritische succesfactoren aangaande het gedrag van de 
gemeentelijke organisatie en hoe dit gedrag in lijn te brengen met de Story. 
Tenslotte geven we in hoofdstuk 4 (Storytelling) onze aanbevelingen over 
de in te zetten communicatiemiddelen.
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De wijze waarop de gemeente Eijsden-Margraten zich aan ons 
ontvouwt is bijzonder. In een tijd dat de maatschappij spreekt 
over waardecreatie, van hebben naar delen, ruimte voor het 
individu, samen leven en terug naar de kracht van lokaal, blijken 
dergelijke opvattingen binnen de gemeente Eijsden-Margraten 
opvallend vaak tot de normaalste zaak van de wereld te behoren. 
Volgens ons vraagt dit wel om een andere kijk op communicatie. 
In dit hoofdstuk plaatsen wij de ontwikkelingen rondom de 
gemeente Eijsden-Margraten binnen een maatschappelijke 
context. Vervolgens nemen wij u mee in onze overtuiging die 
uitgaat van Sustainable Storytelling. 

Een nieuwe 
werkelijkheid

Inleiding01 1.1 Maatschappelijke context

Alvorens te starten met de meer inhoudelijke 
micro-analyse van de gemeentelijke situatie is 
het belangrijk om ook de context te schetsen 
waarin deze gemeente moet functioneren. Of  
kort gezegd: die maatschappelijke trends te 
beklemtonen die relevant zijn voor de commu-
nicatie op gemeentelijk niveau.

In dit verband kunnen we constateren dat de 
wereld om ons heen verandert. Soms in snel-
treinvaart en soms niet snel genoeg. Er wordt 
gesproken over een nieuwe werkelijkheid waar we 
als burger, consument en professional in terecht 
zijn gekomen. We zien dit terug in een andere 
manier van denken en handelen. Zo ontstaan er 
nieuwe economische modellen, nieuwe vormen 
van samenwerking en nieuwe processen. En deze 
vertalen zich op hun beurt weer in zichtbare veran-
deringen in onze economie, in onze samenleving 
en bij individuen. 

Betekenisgeving
In de voorbije jaren zagen we hoe burgers, 
consumenten en werknemers het initiatief naar 
zichzelf toetrokken. Het individu neemt een steeds 
belangrijkere plaats in en verbindt zich op een 
dynamische en meerdimensionale manier met 
de ander. Dit resulteert in nieuwe manieren van 
werken, (actief) burgerschap en leven. Het individu 
wil betekenis geven aan het bestaan en zoekt 
een overheid die niet regisseert maar faciliteert 
(ook wel overheidsparticipatie genoemd) en die 
durft aan te haken bij de kracht van verbonden 
individuen. 

Sociaal en verantwoordelijk
Het overheersende sentiment in de maatschappij 
is dat teveel organisaties vooral groot zijn gewor-
den door amoreel en minder ethisch te handelen. 
Ten gevolge hiervan wordt de aldus ontstane 
vertrouwenscrisis tussen burgers en instituties 
minstens zo belangrijk ervaren als de huidige 
economische crisis. Daar komt bij dat alles zo 
complex is geworden, dat de burger ver van 
organisaties en de overheid af is komen te staan. 
Als reactie hierop nemen we een burger waar die 
zich meer en meer verantwoordelijk voelt voor zijn 
eigen handelen. Een burger die emancipeert en 
assertiever wordt.

De kracht van lokaal
Een andere relevante ontwikkeling zien we op het 
gebied van consumeren. We zien dat de nieuwe 
economie wordt gekenmerkt door een toenemende 
globalisering van kennis en informatie, waarin 
digitalisering en de opeenstapeling van mobiele 
revoluties een grote rol spelen. De decentralisatie 
is daarbij essentieel. Mensen vinden elkaar op 
lokaal niveau. We willen weten met wie we werken 
en zaken doen. En we willen daarnaast ook weten 
wát we consumeren. Op het gebied van kleding en 
voedsel, alsook financiële diensten. De hang naar 
lokaal en zelfs naar duurzaam is nog nooit zo groot 
geweest. Termen als slow food en fair trade zijn 
bijna niemand meer vreemd.

Zelforganisatie en zelfredzaamheid
Het logische vervolg op de individualiseringsgolf 
is zelforganisatie. Het nieuwe uitgangspunt is dat 
eenieder tracht zijn persoonlijke ecosysteem op 
te bouwen en dat zelf zo goed als mogelijk gezond 
te houden met als doel de zelfredzaamheid te ver-
groten. Met andere woorden: we voelen ons steeds 
meer verantwoordelijk voor ons eigen geluk en 
welbevinden. De energie komt niet langer uit het 
grote collectief, maar uit onszelf. Individuen zoeken 
daarin wel naar waardevolle samenwerking en hoe 
rijker die samenwerking is, hoe waardevoller de 
immateriële beloning. Er wordt waarde gecreëerd 
zonder dat er geld rond gaat. Mensen helpen 
elkaar in ruil voor erkenning, status of gewoon 
omdat het een goed gevoel geeft.

We kunnen daarom genoegzaam constateren dat 
diverse kenmerken van onze maatschappij vooral 
de laatste jaren sterk aan verandering onderhevig 
zijn.  Ze veranderen van controle naar vertrouwen, 
van doelgericht naar procesgericht, van verstand 
naar hart, van top-down besturen naar participatie, 
van fragmentarisch naar holistisch, van macht 
naar innerlijke kracht... Kortom, waar ons hande-
len vooral mechanisch en rationeel van aard was, 
durven we steeds meer te handelen vanuit het 
hart. Daarnaast hoeft niet alles vooraf ingevuld te 
worden, maar dingen kunnen organisch ontstaan. 

Dergelijke macrotrends raken ook de bewoners 
van de gemeente Eijsden-Margraten en de 
gemeentelijke organisatie. We herkennen ze in 
haar ambities. In haar manier van werken en haar 
manier van samenleven. Het verbaast ons dan 
ook niet dat, gezien maatschappelijk elan van de 
gemeente, het coalitieprogramma is gestoeld op 
drie basisprincipes: vitaal, natuurlijk en samen 
zorgzaam. 
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“We gaan hier op kleine 
schaal experimenteren met 
het ‘Basisinkomen’, waarbij 
we regels loslaten, minder 
controleren en zo mensen 
meer in hun waarde laten (…) 
We verwachten dat dit mensen 
gelukkiger maakt.”
 

Deze gemeente kan beschouwd worden als hét 
voorbeeld van hoe een gezonde gemeenschap 
anno nu gezond blijft: door te delen, door ruimte te 
bieden aan individuele en lokale initiatieven, door 
samen te werken, samen te vieren en samen te 
leven.

1.2 Duurzame communicatie

Wij geloven dat de genoemde maatschappelijke 
trends ook vragen om een andere aanpak van 
communicatie en marketing. De tijd waarin mar-
keteers met advertenties of tv-commercials het 
publiek konden verleiden tot aankopen is voorbij. 
Deze zogenaamde interruptiemarketing werkt 
volgens ons niet meer. Althans niet op de lange 
termijn. Investeerders, ondernemers, bewoners en 
andere belanghebbenden nemen geen genoegen 
meer met alleen leuke slogans en flashy filmpjes. 

Door de opkomst van sociale media is de ver-
spreiding van content fenomenaal toegenomen. 
Mensen worden overstelpt door informatie, verlie-
zen snel hun aandacht en worden resistent voor 
impulsen. De nieuwe media hebben als effect dat 
het individu de controle over informatiestromen 
overneemt. Hij bepaalt zelf wat, wanneer en hoe 
inhoud wordt geconsumeerd. Hij wordt kritischer. 
Vraagt. En vraagt door. Het vertrouwen in en 
daarmee de aantrekkelijkheid van merken staat 
onder druk. 

Daar komt bij dat het overgrote deel van onze be-
slissingen wordt genomen op basis van vertrouwen 
en intuïtie. Hiervoor is ons limbische brein verant-
woordelijk. Dit prikkelen en spreken we aan door 
het zenden van een geloofwaardige en authentieke 
boodschap. Alleen de beste content zal nog men-
sen aantrekken en inspireren. En dus moet je er 
voor zorgen dat je een relevant verhaal te vertellen 
hebt. Een verhaal waarmee je bezoeker, bewoner, 
investeerder of gebruiker zich kan en wil identifi-
ceren. Een verhaal dat de emotie aanspreekt. In de 
gemeente Eijsden-Margraten zijn die verhalen er 
zeker. Ze moeten alleen voor het voetlicht worden 
gebracht. Dat noemen we Storytelling.

Sustainable Storytelling 
In de aanpak van viaStory gaat Storytelling dan ook 
verder dan alleen het vertellen van een verhaal. 
Het verhaal moet namelijk ook doorleefd worden. 
En dat doorleven geldt niet alleen voor de burge-
meester en de wethouders of het cluster com-
municatie. Het geldt ook voor alle betrokkenen. De 
reputatie van bijvoorbeeld een gemeente wordt 
namelijk voor 90 procent bepaald door het gedrag 
van haar organisatie. Authenticiteit en maatschap-
pelijke relevantie spelen een belangrijke rol. Daar-
om zijn dit kernbegrippen bij en uitgangspunten 
voor onze duurzame communicatiestrategie. Wij 
noemen dat Sustainable Storytelling en gaan hier-
voor op zoek naar de leidende beginselen die de 
gemeente Eijsden-Margraten kenmerken, die aan-
geven wat de gemeente wil zijn, waar het zich mee 
identificeert en wat het doorslaggevende richt-
snoer is in strategische keuzes en operationele 
beslissingen. Deze kernwaarden moeten namelijk 
ten grondslag liggen aan de manier waarop de
gemeente zich ontwikkelt en hoe zij communi-
ceert. Zowel intern als extern.

Storytelling begint allereerst met weten wie of wat je bent. 
Om het verhaal (de Story) voor de gemeente Eijsden-Margraten 
te ontwikkelen, verdiepen we ons in het verleden, het heden en de 
toekomst van de gemeente. Het verleden biedt doorgaans namelijk 
goede aanknopingspunten voor de toekomst. Uit ons onderzoek 
selecteren we vervolgens de elementen die relevant zijn voor het 
publiek. Deze bouwstenen vormen uiteindelijk de basis voor de 
Story, het sturingsmechanisme voor de verdere communicatie.

Storybeing02

Het verhaal 
ontwikkelen
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2.1 De historie van de gemeente 
Eijsden-Margraten

De eerste sporen van menselijke aanwezigheid 
in ons gebied dateren van zo’n 300.000 jaar gele-
den. Het zijn werktuigen van de Neanderthaler, die 
op De Kaap bij Sint Geertruid zijn gevonden. Groe-
pen jagers en verzamelaars bevolkten het gebied 
aan het eind van de vorige ijstijd. Grote kuddes 
rendieren en wilde paarden trokken door het open 
landschap en waren een gemakkelijke prooi voor 
de jagers, die vanaf hogere punten, zogenaamde 
‘kapen’ (o.a. in Mesch), de dieren konden bespieden. 
Rond 5.300 voor Chr. vestigden de eerste boeren-
gemeenschappen zich in Limburg. Zij hadden 
niet alleen kennis van akkerbouw, maar ook van 
veeteelt en pottenbakken. Zij vestigden zich vooral 
langs de beken in het Maasdal, omdat de omstan-
digheden voor permanente bewoning, vanwege 
het gebrek aan voldoende oppervlaktewater op 
het plateau van Margraten niet gunstig waren. 

In circa 5.500 voor Chr. werd in Limburg vrijwel 
gelijktijdig landbouw, veeteelt en pottenbakken 
geïntroduceerd. De Bandkeramiekers van Rijckholt 
lieten diverse opmerkelijke potten en schalen 
na. Na een periode van voornamelijk landbouw 
en veeteelt bedrijven, bracht de komst van de 
spoorlijn Luik-Maastricht in 1861, met Eijsden als 
halteplaats en de oprichting van de Zinkwitfabriek 
in 1870, meer welvaart in Eijsden. Het ontstaan van 
harmonieën en fanfares is ook van deze tijd. Bij de 
oprichting van de eerste harmonieën speelden lo-
kale notabelen een belangrijke rol. De harmonieën 
gaven de bronkfeesten muzikaal inhoud (reien). 
De bronk als religieus feest dateert uit de 
dertiende eeuw.

Margraten ligt op een van de hoogste plateaus 
van Zuid-Limburg, ook wel ‘Plateau van Margraten’ 
genoemd, en maakt deel uit van het Nationaal 
Landschap Mergelland. Uit archeologisch onder-
zoek is gebleken dat van ontginning en perma-
nente bewoning van het plateau al sprake was in 
de Romeinse tijd (circa 55 voor Chr. - circa 450 na 
Chr.). De historie van het plateau van Margraten is 
gegrondvest op een rijk en complex geologisch 
verleden. Het landschap, de bodem en de delf-
stoffen zijn bepalend geweest voor de vestiging 
en bestaansmogelijkheden van de bewoners. 
Zo hebben onze voorouders eeuwenlang vorm 
gegeven aan dit cultuurlandschap. 

Vuursteen was voor onze voorouders de belang-
rijkste grondstof voor het maken van wapens en 
werktuigen. Omdat vuursteen aan de oppervlakte 

Het document ‘Bloesem van het Zuiden’ bood ons een rijke bron aan relevante historische informatie. 
Enkele fragmenten zijn hier uit overgenomen.  

kwalitatief niet goed genoeg was, werd vuursteen 
gewonnen in open groeven. De vuursteen werd uit 
de mergelwanden gehaald en ter plekke bewerkt 
tot gereedschap. Dergelijke groeven zijn, onder 
andere, nog te vinden in het Savelsbos, Banholt, 
Cadier en Keer en Mheer. In het Savelsbos tussen 
Rijckholt en Sint Geertruid zocht men dieper naar 
vuursteen. Via gegraven schachten van soms wel 
zestien meter diep werd een ondergronds gangen-
stelsel gemaakt om vuursteen uit het dieper gele-
gen mergelsteen te breken en naar boven te halen. 

Kalksteen werd in de prehistorie voornamelijk als 
meststof gebruikt. De kalksteengroeves waaruit 
kalksteen werd gewonnen, liggen ook in de hel-
lingen van droogdalen, zoals de groeve nabij de 
Henkeput en ten noorden van de abri (rotswoning) 
Schone Grub in het Savelsbos.

Bronstijd (3000-800 voor Chr.)
Ongeveer 3000 jaar voor Chr. leerde de mens 
voorwerpen van brons te vervaardigen. Brons ver-
ving geleidelijk vuursteen als belangrijkste mate-
riaal voor gereedschap, wapens en sieraden. Toch 
kon brons het in Limburg niet van vuursteen win-
nen, vanwege de schaarste aan koper en tin. Wat 
uit die tijd is overgebleven in Eijsden-Margraten 
zijn twee grafheuvels uit de Bronstijd bij Gronsveld. 

IJzertijd (800 voor Chr. tot het begin van onze 
jaartelling)
Omstreeks 800 voor Chr. werd ijzer geïntrodu-
ceerd in Zuid-Limburg. Als grondstof kon het hier 
beschikbare moerasijzererts worden gebruikt. In 
het lössrijke gebied van onze gemeente is weinig 
bekend uit de IJzertijd en is sprake van een ondui-
delijk bewoningspatroon. Het is in de Late IJzertijd 
dat er een steeds strakker en stabieler cultuur-
landschap werd geschapen.

Romeinse beschaving (circa 55 voor Chr.-circa 
450 na Chr.)
Halverwege de eerste eeuw voor Christus verover-
den de Romeinen deze regio door de onderwer-
ping van de inheemse stammen zoals de Eburonen 
en de Kelten. De Romeinen zorgden voor een 
omslag die van onuitwisbare invloed is geweest 
en de basis vormt van onze huidige cultuur. Ze 
introduceerden infrastructuur, watermanagement, 
stedenbouw en stenenarchitectuur in ons land. 
Door de aanleg van een netwerk aan wegen, 
Romeinse heerbanen, werden dorpen ontsloten. 
Het fijnmazige wegennet met de daaraan gelegen 
militaire, civiele en agrarische nederzettingen was 
van grote economische betekenis. 

Akkerbouw en fruitteelt
In de Romeinse tijd was er grote behoefte aan 
graan. Voor het verbouwen daarvan bleek het 
plateau uitermate geschikt. Grote delen van de 
bossen op het plateau werden gerooid en op 
de akkers werden niet alleen inheemse gewas-
sen verbouwd, maar ook gerst, broodtarwe en 
peulvruchten. De Romeinen introduceerden de 
graansoort spelt, biet en koriander en plantten bij 
hun villa’s fruitbomen die hier onbekend waren. 
Hun appels, peren en kersen waren vele malen 
zoeter dan de inheemse soorten. Ook de wal-
notenboom en kastanjeboom hebben we aan 
de Romeinen te danken.

Het Romeinse rijk bleef een aantal eeuwen intact, 
maar begon in de vierde eeuw langzaam af te 
brokkelen, onder andere door aanvallen en invallen 
van vreemde stammen, zoals de Franken. Rond 
400 verdween de Romeinse autoriteit definitief 
uit onze contreien. Na de Romeinen hadden de 
Franken het hier voor het zeggen en begonnen 
zij met de opbouw van een eigen rijk.

Middeleeuwen
In de middeleeuwen was het gebied van de 
huidige gemeente Eijsden-Margraten een lappen-
deken van versnipperd bezit. Verschillende edelen 
bezaten stukken land en bouwden er kastelen. 
Enkele dorpen vormden min of meer zelfstandige 
heerlijkheden binnen het Heilige Roomse Rijk, 
zoals het rijksgraafschap Gronsveld, de vrije rijks-
heerlijkheid Breust en de heerlijkheid Wijlre. Bij het 
partagetractaat van 1661 werden enkele van deze 
territoria nog eens gesplitst in een Staats deel en 
een Spaans, later Oostenrijks deel.

Zeventiende eeuw en later
In de zeventiende eeuw ontwikkelde Eijsden zich 
tot een belangrijke overslagplaats en gegoede 
kooplieden vestigen zich hier. Van 1794 tot 1814 
was het gebied in handen van de Fransen. Het 
werd onderdeel van het departement Nedermaas 
van de Franse Republiek. Daarna behoorde het 
gebied achtereenvolgens tot het Verenigd Konink-
rijk der Nederlanden (1814-1830), het Koninkrijk 
België (1830-1839) en vanaf 1839 tot het Koninkrijk 
Nederland. 

Na de tweede wereldoorlog
In september 1944 werd Eijsden als eerste plaats 
van Nederland bevrijd door de Amerikanen. Een 
maand later gaf de gemeente Margraten het  
Amerikaanse leger 30 hectare grond in bruikleen 
voor het tijdelijk begraven van Amerikaanse oor-
logsslachtoffers. In november dat jaar werd gestart 

met de aanleg van de begraafplaats. In 1947 werd 
besloten de begraafplaats permanent te maken. 
Er werden Amerikaanse architecten ingeschakeld 
voor de definitieve inrichting. De niet-Amerikaanse 
doden werden verplaatst naar elders en er kwamen 
graven bij: de Amerikaanse doden die begraven 
lagen op de begraafplaats in Son en in Molenhoek 
werden overgebracht naar Margraten. Het aantal 
graven kwam zo boven de 18000. In 1948 is be-
gonnen met de herinrichting. De lichamen werden 
weer opgegraven. Een groot deel, ruim 10000, 
werd gerepatrieerd naar de VS. Uiteindelijk kregen 
8301 doden hun definitieve graf in Margraten. 
Op 6 juni 1960 werd de begraafplaats officieel 
geopend door koningin Juliana.

Herindeling
De grotere dorpen (Eijsden, Gronsveld, Margraten, 
Mheer, Noorbeek, Sint Geertruid en Bemelen) 
vormden tot 1982 elk een aparte gemeente. Bij de 
herindeling van Zuid-Limburg op 1 januari 1982 
werden de gemeenten Eijsden en Margraten 
gevormd, die op 1 januari 2011 fuseerden tot de 
huidige gemeente Eijsden-Margraten.

Tot slot
De gemeente is kennelijk altijd goed in staat 
geweest om in te spelen op ontwikkelingen en om 
daarvoor haar eigen ‘grondstoffen’ adequaat in 
te zetten. Haar ligging en delfstoffen zijn gebruikt 
om handel te drijven. Haar bodem om gewassen 
te telen. Het gebied kent een lange historie van 
versnippering, verdeling en herindeling. Daarvoor 
is een samenleving nodig die een zekere mate 
van flexibiliteit heeft. Een die mee beweegt met 
de tijd. En vooral een die kansen ziet en deze ook 
aangrijpt.
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2.2 De gemeente anno nu

De gemeente anno nu wordt gevormd door de 
mensen die er wonen, werken en verblijven. Als-
ook door die zaken die zij bewust of onbewust 
hebben meegenomen uit het verleden. We lezen 
in de Strategische Visie de volgende omschrij-
ving van de gemeente: “Eijsden-Margraten is een 
uitgestrekte gemeente in het zuidelijkste puntje 
van Nederland. Een jonge gemeente, in 2011 
gefuseerd, maar geworteld in een lange historie. 
In vijftien kernen en twintig buurtschappen leven 
zo’n 25.000 inwoners, die samen zorgen voor 
een rijkdom aan tradities, cultuur, vernieuwing en 
ondernemerschap. Van het Maasdal bij Eijsden en 
het Savelsbos, tot de fruitboomgaarden ten oosten 
van de A2, omvat Eijsden-Margraten een uniek 
grensgebied in het hart van de Euregio.” 

“Je beleeft hier een beetje buitenland, 
zo aan de rand van de stad.”

De Strategische Visie is samengevat in een vijftal 
ambities: Dienstverlening is onze tweede natuur, 
Burgerkracht, Buitengewoon buiten (be)leven, 
Aantrekkelijk wonen en Ondernemingszin schept 
ruimte voor welvaart en welzijn.

“Gemeente Eijsden-Margraten wil ambi-
tie proeven (…) Gebaseerd op burger-
kracht, landschappelijk ondernemend 
en gemeenschap. En daarmee zoeken 
en kijken naar versterking. Het geheel is 
meer dan de som der delen. Vernieuwen 
dus. Door te verbinden.”
Uit: Strategische visie 2020

Het zijn mooie woorden en ambities op papier. We 
vragen ons af hoe de organisatie zelf tegen de ge-
meente Eijsden-Margraten en haar ambities aan-
kijkt en gaan in gesprek met diverse medewerkers 
en bestuurders. Daarbij merken we al snel dat we 
een scheiding aan moeten brengen tussen de ge-
meentelijke organisatie enerzijds, en de gemeen-
schap anderzijds. Allen worden als ‘de gemeente’ 
aangeduid en dat werkt verwarrend. In de loop van 
het onderzoek hebben we ook geconstateerd dat 
de gemeentelijke organisatie nog onvoldoende 
een afspiegeling is van de gemeenschap waarvoor 
en waarin zij werkzaam is. Zij hebben ieder hun 
eigen cultuur en verhaal. Ook dit argument pleit 
voor een scheiding. In het hoofdstuk ‘Storydoing’ 
besteden we expliciet aandacht aan de organisatie 

en de communicatie-uitdagingen die daar voor-
liggen. In dit hoofdstuk (Storybeing) besteden we 
aandacht aan het ontwikkelen van het verhaal van 
de gemeenschap.

Het geheel is meer dan de som der delen
Over de gemeente met haar gemeenschap, land-
schap, cultuur, religie, tradities en historie wordt 
veelal positief en vol passie gesproken. Er wordt 
gesproken over de meerdere identiteiten die de 
gemeente kenmerken. 

“Het is niet één gemeente, maar het  
zijn vijftien gemeenschappen.”

Eijsden-Margraten is als fusiegemeente dan wel 
een jonge gemeente, ze koestert een lange histo-
rie. Dat koesteren zien we onder andere terug in 
de sporen die de Romeinen achterlieten, de vele 
monumenten, de Amerikaanse begraafplaats 
met het adoptieprogramma, Memorial Day en 
Liberation, alsook in de harmonieën en fanfares 
die nog dagelijks actief zijn. 

De families die al meer dan één generatie in de 
gemeente woonachtig zijn, worden getypeerd als 
tevreden en behoudend: “Zoals het is, is het goed”. 
Wanneer we doorvragen naar de bevolking in bre-
dere zin, worden termen gebruikt als sociale cohe-
sie, betrokken, lieflijk, kleinschalig, no-nonsense, 
tolerant, verdraagzaam en zorgzaam. Introvert, 
maar hartelijk. Vasthoudend, maar in beweging. 
Ook horen we over conflict mijdend en gesloten 
gedrag: “We hangen de vuile was niet buiten”. 
De typeringen zijn niet op iedereen van toe-
passing. Ze schetsen enkel een beeld. 

“De bevolking is net een lappendeken 
(...) één geheel met daarbinnen een  
verscheidenheid aan culturen.”

Er wordt met trots gesproken over de traditionele 
cultuuruitingen in de vorm van fanfares, harmo-
nieën en schutterijen. Daarnaast zien we ook dat 
de gemeente ruimte biedt aan eigentijdse kunste-
naars, muzikanten en liefhebbers van literatuur. 

Zo de tijd verstrijkt, verandert het landschap en 
de samenstelling van de bevolking. Het koesteren 
van wat nu is, moet dan ook niet een doel op zich 
worden.
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“We slaan soms door in conserveren. 
We moeten onze verantwoordelijkheid 
nemen voor de generatie die nú leeft.”

Er worden zorgen uitgesproken over de leefbaar-
heid nu de bevolkingssamenstelling verandert, 
basisscholen fuseren, pinautomaten verdwijnen, 
verenigingen met een tekort aan leden kampen en 
supermarkten sluiten.

“Het verenigingsleven en de sociaal-
culturele activiteiten in de kernen zijn 
enorm. Op bepaalde plekken staat de 
leefbaarheid onder druk door de 
vergrijzing. We moeten oppassen 
dat er geen spookdorpen ontstaan.”

“Mijn familie heeft vijf generaties 
leden geleverd aan de fanfare. 
Nieuwe bewoners sponsoren wel, 
maar worden geen lid.”

Het zijn de sociale verbanden die er samen met 
het prachtige landschap, de unieke ligging in de 
(Eu)regio, de monumenten, de mooie producten 
die het land levert, de agrariërs en andere onder-
nemers die er voor zorgen dat de gemeente zoveel 
levenslust uitstraalt.
 
We halen veel inspiratie uit de verhalen die we  
horen. We maken kennis met een gemeente die 
nog echt een gemeenschap lijkt te vormen. We 
vinden voldoende elementen om toe te werken 
naar een alles verbindend verhaal: de Story.  
We starten met het vormgeven van de relevante 
bouwstenen.
 

2.3 Relevante bouwstenen

De bouwstenen kunnen worden gezien als de 
belangrijkste ‘hoofdstukken’ van het verhaal.  
Ze vormen de basis voor de Story. De bouwstenen 
kunnen in de tijd worden aangepast of aangevuld. 
De gemeente is namelijk voortdurend in beweging. 
Bij de selectie van de bouwstenen toetsen we 
aan drie criteria: authentiek, geloofwaardig en 
inspirerend.

Wanneer wij denken aan de gemeente Eijsden-
Margraten, aan de gesprekken die we er over voer-
den, de schoonheid van het landschap, de rijkdom 
aan natuur, cultuur, tradities, ambities en historie 
is er één woord dat wat ons betreft alles met el-
kaar verbindt. En dat woord is harmonie. Harmo-
nie komt van het Griekse woord ‘harmottoo’ en 
betekent samenvoegen. Dat levert al meteen een 
knipoog op naar de recente fusie. Ook staat har-
monie voor samenhang en overeenstemming. Iets 
is in harmonie als alle bestanddelen in evenwicht 
zijn en samen tot een prettig geheel leiden. En dat 
is wat we bij deze gemeente waarnemen. Het land-
schap, de cultuur, de tradities, de monumenten, de 
diversiteit aan identiteiten van de onderlinge ker-
nen en de mensen die er wonen. Tezamen zijn ze 
in harmonie. De gemeente kent een goede, pretti-
ge balans tussen natuur, landbouw en bebouwing. 
Tussen het koesteren van eeuwenoude tradities 
en het leven anno nu. Harmonie betekent geen 
stilstand. Integendeel. Het vraagt om een continue 
afstemming, herschikking en een zoektocht naar 
een bij de tijdgeest passende balans.

“Je komt hier niet om te wonen,  
maar om te leven.”

Bouwsteen 1: 
In harmonie met het landschap 
Het landschap in Eijsden-Margraten lijkt een 
levend schilderij waarvan de achtergrond telkens 
verandert. Dit wordt veroorzaakt door de diversi-
teit aan agrariërs (melkvee- en rundveehouders, 
akkerbouw, fruittelers), de rijke seizoenen waarin 
in drie van vier jaargetijden wordt geoogst, de 
verschillende hoogtelijnen, de bodemgesteld-
heid (klei en löss), de graften en de droogdalen 
(Savelsbos en Bemelen Natura 2000-gebieden). 
Maar ook door de Maas die een spannend contrast 
vormt met het heuvelland en het niet-zichtbare 
grottenstelsel. Het landschap is tegelijkertijd ook 
kwetsbaar. Een uitzicht kan door de keuze voor een 
ander gewas (bijvoorbeeld mais) of door bebouwing 
ineens veranderen.

“Als iemand ergens een loods wil  
plaatsen, moeten we dat vanuit het  
landschap bekijken. Niet van achter  
de tekentafel.” 

Het in harmonie zijn met het landschap verklaart 
ook waarom deze gemeente is uitgeroepen 
tot wandelgemeente van het jaar. Het verklaart 
waarom zoveel mensen ervoor kiezen er hun vrije 
tijd door te brengen, er te gaan wonen en er te 
blijven wonen. Ze ervaren deze harmonie. Hetzij 
bewust, dan wel onbewust. Het geheel is meer dan 
de som der delen.

“Mensen kiezen om te wonen in dit 
landschap en kiezen daarmee voor  
een kwaliteitsstandaard.” 

Het landschap houdt niet op bij de gemeente-
grenzen. Het maakt onderdeel uit van een bredere 
omgeving. Van het Heuvelland, van Zuid-Limburg 
en van een Euregio. 

“We moeten geen muur om deze  
gemeente plaatsen.”

Binnen de gemeente valt men voor een gevoel, 
een sfeer, een ambiance, alsook voor de specifieke 
bestemmingen binnen het Heuvelland. Dit gebeurt 
soms per toeval. Er liggen kansen de gemeente 
sterker te profileren, zodat de gevoels-rijkdom 
wordt verbonden met deze gemeente.
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Bouwsteen 2: 
In harmonie met elkaar
Deze bouwsteen sluit aan bij een trend die maat-
schappijbreed waarneembaar is en die we vangen 
onder de noemer ‘samen’: de individualisering van 
de jaren negentig heeft plaatsgemaakt voor een 
hernieuwd verlangen naar saamhorigheid en sociale 
cohesie. We zien dit terug in de herwaardering van 
de plek waar het individu woont, leeft en werkt. 

“Je moet trots zijn op je eigen dorp (...) 
In het paspoort zou eigenlijk moeten 
staan dat je uit Eckelrade komt.”

In de gemeente Eijsden-Margraten zorgt men 
doorgaans goed voor zijn eigen leefomgeving 
en gaat daarin op zoek naar waardevolle, lokale 
vormen van samenwerking. Hetzij onder onderne-
mers, zorgverleners of vrijwilligers in het vereni-
gingsleven. Ze zijn solidair. 

We nemen ook waar dat de samenstelling van de 
bevolking verandert. Het aantal forensen neemt 
hierbij toe en tegelijkertijd is er sprake van ver-
grijzing, ontgroening en ontvolking. Deze nieuwe 
groep mensen vraagt om een nieuwe vorm van 
harmonie. Een die past bij hun aard en de tijd 
waarin zij leven. Hoe kunnen we met respect voor 
wat er is hier vorm en ruimte aan geven?

“Als buitenstaander moet je je overal bij 
aansluiten om binnen te komen. Als je 
dat niet doet blijven je contacten vaak 
maar beperkt en oppervlakkig.”

“In de stad is het leven anoniemer. 
In het dorp voel je de nestwarmte.”

Samen en in harmonie met elkaar slaat tot slot ook 
terug op de manier waarop deze gemeente aan-
kijkt tegen de samenwerking met de omliggende 
gemeenten (Heuvelland en Euregio). Ze ziet daarin 
veel nog onbenutte kansen die op toeristisch, eco-
nomisch alsook sociaal vlak (denk aan fuserende 
verenigingen en scholen) voor een zekere impuls 
kunnen zorgen.

Bouwsteen 3: 
In harmonie met onze natuur 
Daar waar het kopen bij de boer in de gemeente 
Eijsden-Margraten een van de normaalste zaken 
van de wereld is, zien we op nationaal en inter-
nationaal niveau dat de afstand tussen stad  

(lees: burger) en platteland alsmaar toeneemt. 
Niet persé letterlijk, maar vooral figuurlijk. Men 
weet niet meer waar het voedsel vandaan komt. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er wereldwijd 
een sterke opkomst zichtbaar is van de Slow Food 
beweging. Een beweging die is opgericht in 1989 
door Carlo Petrini als reactie op fast food, smaak-
vervlakking en de toenemende eenvormigheid van 
voedsel. De beweging zet zich in voor smaakvolle 
producten van goede kwaliteit, duurzaam geprodu-
ceerd. Ze gaat, net als deze gemeente dat doet, uit 
van de kracht van lokaal en het genieten van voed-
sel op het moment dat het seizoen het aanbiedt.

“Streekproducten koop je hier niet  
in een reformwinkel maar gewoon bij  
de boer. We hebben eigenlijk geen  
supermarkt nodig.”

Er wordt gesproken over de rijke fruitgemeente die 
het ooit was en over de oude rassen die nu weer 
worden terug geplant en het programma Met Fruit 
Erop Uit.

“Aan de bosrand in Gronsveld hebben 
we de oude rassen weer terug geplant. 
Oudere mensen vinden dat prachtig, 
maar de jeugd weet het niet eens.” 

In harmonie met onze natuur sluit aan op de groei-
ende behoefte naar lokaal en eerlijk produceren. 
Een behoefte die in Maastricht is vertaald in pro-
gramma’s over stadslandbouw en urban gardening 
en projecten als Groen Maastricht, LOCO Tuinen 
en Tapijntuin. Kunnen de buurgemeenten elkaar 
hier niet bij helpen? De gemeente Eijsden-Mar-
graten teelt groente, fruit en granen voor de stad. 
En voor zichzelf. Slager Nuijts draait prijswinnende 
worsten, Mart Vandewal maakt onderdeel uit van 
’s werelds eerste strooppresidium, de Bemelerhof 
maakt sappen van het fruit van eigen bodem en 
kruidenteler Frank Radder leert ‘de stedelingen’ 
vervolgens hoe je in deze gemeente kunt over-
leven van dat wat de natuur het jaar door biedt.  
Dat is lekker, gezond, leuk, leerzaam en duurzaam. 
En het brengt een prettig evenwicht. Harmonie.

Bouwsteen 4:
In harmonie met het verleden
Binnen de gemeenschappen spelen religie en 
tradities een belangrijke rol. Ze lijken het bindmid-
del van de gemeenschap. Ze verbinden mensen. 
Ze verbinden verleden en heden. En ze verbinden 
geloof en spiritualiteit met het alledaagse leven.

“We zijn een van de weinige gemeentes 
waar we tradities koesteren. Als we dit 
niet zouden doen, gaan we op in het 
achterland.”

Iedere kern heeft zijn eigen tradities en hecht op 
zijn eigen manier waarde aan religieuze feesten. 
Zo zijn er de Bronk, het Carnaval, de schutters-
feesten, de vossenjacht en het binnenhalen van 
de Brigida-den. Ontmoeting staat centraal. Samen 
wordt het leven gevierd. 

“We drinken ook een stevige pot bier.”

De Amerikaanse begraafplaats wordt beschouwd 
als belangrijk onderdeel van het verleden en de 
identiteit van de gemeente. Dit gedachtegoed 
dient doorgegeven te worden. Dit gebeurt al door 
vieringen als Memorial Day en Liberation, het 
adoptieprogramma en door er aandacht aan te 
besteden op de scholen.

“Er is een prijs betaald voor vrijheid. 
Adopteren zit in de mensen, dat is een 
eigenschap. Dat is niet iets vluchtigs. 
Het is mijn grote wens om ook de hoog-
stamfruitbomen te laten adopteren.”

Herinneringen worden gedeeld, zodat ze van 
generatie op generatie worden overgebracht. De 
vele monumenten die de gemeente rijk is, worden 
gekoesterd. Hun stenen herbergen een verleden 
en bieden ruimte voor dat waar nu behoefte aan 
is. Een school, flexwerkplek, creatief centrum, 
woonhuis… Er ligt een uitdaging in het in harmonie 
blijven leven met het erfgoed. Als voorbeeld wordt 
de kloosterruïne Hoogcruts genoemd. Deze wordt 
momenteel, zonder dat er een besluit is genomen 
over de bestemming, door Stichting het Limburgs 
Landschap gerenoveerd.

“Hoe zorgen we ervoor dat verlaten 
boerderijen geen bouwvallen worden?”

Bouwsteen 5: 
Een nieuwe harmonie
We leven en werken in een nieuwe werkelijkheid. 
Een werkelijkheid waarin de gemeente Eijsden-
Margraten minder regisseert en meer faciliteert. 
Waarin zij meer verwacht dat de burgers zelf ook 
hun verantwoordelijkheid nemen. Juist deze ge-
meente wordt getypeerd door een gemeenschap 
die in zichzelf investeert om gezond en in even-
wicht te blijven. De harmonie van vandaag, is niet 
per definitie gelijk aan de harmonie van morgen. 
De gemeenschap is in ontwikkeling. Het bestuur 
van de gemeente is zich daarvan bewust en stelt 
zichzelf de ambitieuze doelstelling om hieraan te 
blijven werken en zich te blijven ontwikkelen. 

Waar men zich meer bewust van mag zijn, is dat 
de manier waarop er nu in harmonie wordt samen 
geleefd naadloos aansluit op de nieuwe realiteit. 
Deze gemeente is om die reden een inspiratie-
bron voor andere (stedelijke) gemeenten. Deze 
gemeente laat zien hoe zij van nature met haar 
samenleving invulling geeft aan zaken die in 
programma’s als ‘Samen kunnen we het zelf’ als 
ideaalbeeld worden geschetst.

Bouwsteen 6: 
Oprecht betrokken én dienstbaar
Om bovenstaande bouwstenen te bewaken en 
te doen groeien is er een gezonde gemeente-
lijke organisatie nodig die zich ten dienste van 
de gemeenschap stelt. Een organisatie die 
weet wat er leeft onder de burgers en begrijpt 
welke elementen bepalen dat er een harmo-
nieus geheel ontstaat. Die mee beweegt en 
tegelijkertijd een gezond evenwicht nastreeft. 
Een organisatie die oprecht betrokken is. 
Betrokken bij de bewoners en bezoekers van 
de gemeente, bij het werk dat ze hiervoor uit-
voert en evengoed de mensen die er dagelijks 
werken. Een organisatie die met beide benen 
in de maatschappij staat.

De organisatie zal daarvoor op zoek moe-
ten gaan naar een mix van gastvrijheid en 
dienstbaarheid. Oprechte betrokkenheid wordt 
niet voorgeschreven, maar komt vanuit de 
mensen zelf. Zij geven daar vanuit hun passie 
hun persoonlijke kleur en invulling aan. Om je 
betrokken en dienstbaar op te stellen, is het 
van belang voortdurend te beseffen waarom je 
de dingen doet die je doet. Dat geeft betekenis 
en maakt het werk waardevoller.
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Storytelling gaat verder dan alleen het vertellen van een verhaal. 
Naar onze overtuiging moet je het verhaal ook doorleven en voor-
leven. Daarvoor is het nodig dat de organisatie zich committeert 
aan de belofte en haar gedrag hierop afstemt. Het betekent dat 
alle aspecten van het project in lijn moeten zijn met de Story en de 
belofte, en dat er goed nagedacht moet worden over verantwoor-
delijkheden en beleidsvorming. Dat vormt de echte geloofwaar-
digheid voor de Story en maakt dat de communicatie effectief en 
duurzaam is.

Storydoing03

Het verhaal 
doorleven

2.4 De Story 
 

In harmonie met elkaar
We kennen de tijd. We respecteren de tijd. 
De Maas en het heuvelland. De graften en de droogdalen. De bossen en de 
grotten. Ze bieden een spannend contrast in de gemeente Eijsden-Margraten. 
De tijd bepaalt hoe het landschap eruit ziet. Op het ritme van de seizoenen 
worden de vruchten gegeten, de gewassen ingezaaid en de groente geoogst. 
In het voorjaar geniet de wandelaar hier van de bloesem aan de bomen en in 
de zomer koopt hij langs de weg de kersverse kersen. Voor wie in harmonie 
met de tijd leeft, zijn termen als eerlijk, puur en lokaal vanzelfsprekend.

Het landschap doet grenzen vervagen. Het verbindt regio’s en culturen. 
Het toont ons verschillende perspectieven op het leven. Het doet ons 
beseffen dat we onderdeel zijn van een groter geheel. We leven in harmonie. 
Met elkaar en onze omgeving.

In de vijftien gemeenschappen die de gemeente Eijsden-Margraten rijk is, 
voelen we ons thuis omdat we onbewust die harmonie ervaren in het alledaag-
se leven. Eenieder kan hier zichzelf zijn. De tijd bepaalt welke feesten we vieren, 
welke vlaggen we uithangen en welke tradities we eren. Carnaval vieren we in 
de winter, de mei-den planten we in de lente en de processie lopen we in de 
zomer. In het najaar start het jachtseizoen en in november gaat ons hart sneller 
kloppen tijdens de intocht van Sinterklaas. In harmonie leven, betekent ook 
zorgen voor elkaar als dat nodig is. Als familielid, goede buur of vrijwilliger. 
Samen leven we het leven. 

De tijd vraagt ons af en toe stil te staan. Bij het verleden, bij onze vrijheid en bij 
elkaar. In harmonie leven is namelijk niet altijd en overal een vanzelfsprekendheid. 
Herinneringen en tradities worden gekoesterd, om ze van generatie op genera-
tie door te geven. De monumenten, de Amerikaanse begraafplaats en de land-
schapselementen doen ons beseffen dat ook wij passanten zijn. Passanten die 
zelf een bescheiden bijdrage leveren aan het leven in deze gemeenschap. 

De tijd zorgt er ook voor dat we vooruit gaan. We weten wat er gaande is in de 
wereld om ons heen en geven antwoord op de vragen die vandaag en morgen 
spelen. Daar waar agrariërs vroeger het beeld bepaalden, is dit nu een samen-
spel tussen bewoners, bezoekers en gebruikers. Zo de tijd verandert, verandert 
onze gemeenschap mee en ontstaat er keer op keer een nieuwe vorm 
van harmonie.

Eijsden-Margraten. Dichtbij het leven.
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*Wij staan dichtbij het leven.
Dichtbij het landschap, de cultuur, 
de tradities. Bij de mensen die 
hier wonen, werken en leven.

Wij bewegen mee met de seizoenen. 
Met de tijd. Zodat er een prettig 
evenwicht ontstaat. Telkens weer.
In harmonie met elkaar. 

3.1 De belofte

*De belofte is leidend voor het doorleven van 
het verhaal. Idealiter wordt deze belofte 
ondertekend door de betrokkenen. 
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3.2 Kritische succesfactoren

Er zijn zaken die niet zo zeer in een communica-
tieplan worden benoemd, maar wel degelijk een 
belangrijke voorwaarde vormen voor het verduur-
zamen van de communicatiestrategie. Het zijn 
de zogenaamde kritische succesfactoren die het 
project kunnen maken of breken.

We vragen ons af of de mensen die werkzaam zijn 
binnen de gemeente weten en voelen waarom ze 
de dingen doen die ze doen. Verschillende keren 
komen we tot de conclusie dat een of meerdere 
medewerkers zich nauwelijks identificeren met de 
gemeenschap. We gaan op zoek naar hoe we ook 
hier harmonie kunnen aanbrengen. En deze har-
monie is te bereiken door de juiste dingen te doen, 
met de juiste intenties, op het juiste moment. En 
gedurende dat intensieve proces moeten er keu-
zes worden gemaakt, zaken worden uitgesproken 
en vooral samen vooruit gekeken worden.

“Gemeente en gemeenschap 
zijn op bestuurlijk niveau één. 
Op ambtelijk niveau nog niet.”

Dit vraagt om tijd en aandacht. Om continue 
betrokkenheid bij het proces en bij elkaar. Ver-
halen kunnen helpen om betekenis te geven aan 
veranderingen in de manier van samenwerken en 
communiceren. Verhalen over waar de organisatie 
trots op is en waar zij zich voor schaamt of heeft 
geschaamd. 

“Er wordt veel niet uitgesproken. 
Ik zou pleiten voor meer openheid.”

Hiernaast geven we een aantal relevante bevin-
dingen weer en doen we tevens suggesties voor 
verbetering.

Bevinding 1: 
Niet iedere medewerker kent de gemeenschap
Diverse medewerkers geven aan zich niet betrok-
ken te voelen bij de gemeenschap. Men weet 
daardoor onvoldoende wat er speelt, wat de burger 
verwacht en waar de burger behoefte aan heeft.

“Ik heb weinig met de gemeenschap 
te maken.”

Daar waar er bij de interne diensten zorgen mogen 
zijn over de betrokkenheid bij de gemeenschap, 
blijken de buitendienstmedewerkers juist een 
grote mate van verwevenheid met de bevolking  
te tonen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor  
hun kanton en gedragen zich ook als zodanig.  
Er wordt met trots over deze collega’s gesproken. 
Ze worden als voorbeeld genoemd van hoe het wel 
kan en hoe het eigenlijk zou moeten zijn in de hele 
organisatie. 

Handreikingen
↡ Benoem betrokken medewerkers tot 
ambassadeur
 Zij zijn het die hun collega’s vol enthousiasme 
kunnen vertellen over hun kanton, de kern waar 
ze wonen of de gemeenschap waarin ze leven. 

↡ ‘Adopteer een kern’
Organiseer een teamuitje waarin medewerkers 
in 15 gemengde groepen gedurende een dagdeel 
een kern gaan ontdekken. Aan het einde van de 
dag vertellen zij als ambassadeurs van die kern 
de overige collega’s over de bijzonderheden die 
zij hebben ontdekt.

Bevinding 2: 
Men voelt zich betrokken bij de gemeentelijke 
organisatie
Alhoewel diverse medewerkers zich niet betrokken 
voelen bij de gemeenschap, voelen zij zich wel 
degelijk betrokken bij hun collega’s en het werk 
dat ze doen. Onverschilligheid zijn we niet tegen-
gekomen. De fusie heeft Eijsden en Margraten 
dichter bij elkaar gebracht. De werelden vinden 
elkaar goed en er overheerst een gevoel van 
wederzijds respect. Naast Maastricht voelt men 
zich als gemeente sterk staan. De fusie beschermt 
volgens velen ook de identiteit van de kernen.

“Ik had niks met Margraten (...)  
We zijn elkaar wel gaan waarderen. 
De verschillen zie ik nu niet meer.”

“De Sinterklaasintocht van Eijsden  
is nu de Sinterklaasintocht van 
Eijsden-Margraten.”

Handreikingen
↡ Onderteken de belofte
Het opstellen en gezamenlijk ondertekenen van 
de belofte biedt de gelegenheid symbolisch een 
aftrap te geven voor het verder werken aan de 
betrokkenheid bij de gemeente en de gemeen-
schap. Vervolgens is het zaak om met elkaar te 
bepalen hoe hierop wordt getoetst. 

“Eigenlijk zou iedere nieuwe  
collega een gemeentelijke natura-
lisatiecursus moeten volgen.”

↡ Scherp het personeelsbeleid aan
Het personeelsbeleid (HRM) dient idealiter 
afgestemd te worden op de belofte. Zo kunnen 
de kernwaarden van de organisatiecultuur en 
haar belofte geïntegreerd worden in de werving 
en selectie van nieuwe medewerkers, in de be-
oordelings- en functioneringsgesprekken en de 
coaching van medewerkers. Welke competen-
ties dienen er verder ontwikkeld te worden en 
welk gedrag past er bij deze organisatie?

“De tradities binden ons.  
Onze interne cultuur ontbindt ons.”

Daar waar je in deze gemeente niet komt om te 
wonen, maar om te leven. Kom je in de organisatie 
niet om te werken, maar om te dienen. 

↡ Deel verhalen met elkaar
Door het optekenen en delen van verhalen kan 
gewerkt worden aan het verder versterken van 
het ‘wij-gevoel’. Verhalen en anekdotes over iets 
waar men trots op is of waar men zich voor heeft 
geschaamd:

“Het was afgelopen weekend  
Pinksteren. Ik was in de tuin aan  
het werk en ineens vlogen er vier 
straaljagers over. En toen wist ik 
waarom die er waren: Memorial Day. 
Ik kreeg kippenvel.”

Door dergelijke anekdotes en ervaringen met el-
kaar te delen, wordt gelijktijdig gewerkt aan de 
onderlinge band tussen de medewerkers en de 
betrokkenheid bij de gemeenschap. Deze ver-
halen kunnen in een wekelijkse blog verwerkt 
worden of met elkaar worden gedeeld voordat 
de werkweek start.

↡ Werk collega’s in en benoem coaches
Neem (nieuwe) medewerkers mee in het verhaal 
van de gemeenschap. Leid ze rond door de ker-
nen en laat ze kennismaken met dat wat deze 
gemeente zo bijzonder maakt. Doe hetzelfde 
binnen de eigen organisatie. Laat ze kennis-
maken met de verschillende afdelingen en 
disciplines en neem de tijd om uit te leggen hoe 
de zaken werken. Het benoemen en toewijzen 
van interne coaches kan hier goed bij helpen. 
Het adequaat inwerken van collega’s geldt overi-
gens ook voor nieuwe projecten. Gun elkaar de 
tijd om informatie in te winnen, de stof eigen te 
maken en vervolgens het project uit te voeren.

Bevinding 3:  
De ambtelijke organisatie is naar binnen gericht 
en volgzaam
Over de ambtelijke organisatie zijn de nodige 
boute uitspraken gedaan. De teneur van de ge-
sprekken en workshops heeft ons een beeld 
geschetst van een organisatie die zich voorname-
lijk richt op het uitvoeren van taken en opdrachten. 
En daar is lang niet iedereen even content mee.

“Ik wil de ‘luuj’ echt helpen in plaats 
van processen in systemen zetten.”

De organisatie is nog teveel naar binnen gekeerd 
en laat zich voornamelijk top-down aansturen. Er 
is behoefte aan ruimte om zelf een advies uit te 
brengen.

“Mensen hebben het gevoel dat er 
een grote afstand bestaat tussen be-
stuur en de werkvloer. Er moet veel 
vaker de dialoog worden opgezocht.”

Daar komt bij dat men het moeilijk vindt om elkaar 
aan te spreken op fouten en het stimuleren van 
onderlinge samenwerking niet vanzelfsprekend 
is. Collega’s ontwijken elkaar zelfs wanneer ze het 
niet met elkaar eens zijn. Een van de onaangename 
gevolgen van deze tendens is dat vernieuwingen 
nauwelijks worden doorgevoerd en successen 
te weinig worden gevierd. Men is bezig met de 
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waan van de dag, kijkt niet naar buiten en voelt 
onvoldoende ruimte om te innoveren en fouten 
te maken. Uit de gesprekken blijkt dat een aantal 
bestuurders dit gedrag in de hand werkt.

“Het apparaat houdt de ambitie 
van het bestuur niet bij. We hebben 
moeite met het tot uitvoering bren-
gen.”

De bestuurders stellen zich bijzonder betrokken op 
naar ‘hun’ gemeenschap en zijn geneigd zich tot 
op het individuele niveau bezig te houden met wat 
zich daar afspeelt. 

“Ambtenaren zijn vakmensen en 
kijken verder dan de behoefte van de 
individuele bewoner.” 

De medewerkers voelen zich weinig gehoord door 
de bestuurders en ervaren dat de adviezen die zij 
uitbrengen niet serieus genomen worden. 

“Ik heb maanden gewerkt aan een 
adviesrapport dat in één weekend 
volledig door een bestuurder her-
schreven is. Mijn inspanningen voe-
len nutteloos. Het demotiveert me…”

Handreikingen
↡ Maak schakel tussen bestuur  
en organisatie sterker 
Geef de bestuurders een podium waarop zij de 
verhalen die zij uit de gemeenschap halen, kun-
nen delen. Dit kan een blog zijn, een wekelijkse 
nieuwsbrief of een verhaal dat wordt verteld in 
de kantine. De bestuurders kunnen daarnaast 
maandelijks onder de noemer ‘adopteer een 
ambtenaar’ medewerkers een dagdeel mee 
laten lopen en ze zodoende kennis laten maken 
met de samenleving waarin en waarvoor zij 
werken.

↡ Bied ruimte voor ontwikkeling 
Ga nog meer werken in zelfsturende teams die 
de verantwoordelijkheid krijgen over een of 
meerdere projecten. Wijs aan deze projecten 
een bestuurder toe. Bied meer ruimte voor 
ontwikkeling. Ruimte om van elkaar te leren, 
elkaar te adviseren en samen het project tot een 
succesvol einde te brengen. 

Sta stil bij successen door ze organisatie breed 
te delen, schouderklopjes te geven en te benoe-
men waarom een project (groot en klein) een 
succes is. 

↡ Neem adviezen (en elkaar) serieus
Of een advies nou bruikbaar is of niet, neem 
haar serieus. Dit doe je allereerst door tijd te 
reserveren voor het uitbrengen en in ontvangst 
nemen van adviezen (wekelijks advies-uur) en de 
adviseur in kwestie te bedanken voor zijn/haar 
betrokkenheid. Laat vervolgens merken dat het 
advies goed is overgekomen en geef aan hoe en 
wanneer er een terugkoppeling wordt gegeven. 
Wanneer het advies (nog) niet bruikbaar blijkt 
te zijn, neem dan de tijd om dit uit te leggen en 
geef aan voor welk alternatief er is gekozen. 

↡ Ga op zoek naar de vraag achter de vraag
Pas als we in staat zijn te achterhalen wat de 
burger echt bezighoudt en wat hij zoekt en ver-
wacht, kun je van betekenisvolle waarde zijn.

“We doen alles in het belang van 
de burger. Maar wat wil de burger 
eigenlijk?”

 
Alhoewel de gemeente zelf de mond vol heeft van 
een zogenaamde participatiesamenleving, is het 
niet de burger die in Eijsden-Margraten ‘heropge-
voed’ moet worden, maar zijn het de ambtenaren 
en het bestuur. De ambtenaren moeten nog meer 
leren zich in een netwerk buiten de gemeentelijke 
organisatie te bewegen en het bestuur moet leren 
terug te treden en de burger (en ambtenaar) ruimte 
te bieden. Een cursus ‘de netwerkende ambtenaar’ 
kan hier in ondersteunen.

Door een wandeling te organiseren tussen bewo-
ners en ambtenaren bied je de mogelijkheid om 
echt kennis te maken met elkaar. Al wandelend kan 
de ambtenaar kennismaken met de omgeving, vra-
gen wat de burger bezighoudt en kan er wederzijds 
begrip voor elkaar worden gecreëerd.

Bevinding 4: 
De dienstverlening voelt niet eigen genoeg
Er is rondom de fusie veel tijd en energie gesto-
ken in een vernieuwd dienstverleningsconcept. 
Een beschrijving van de omgang met klanten is 
gemaakt en op hoofdlijnen zijn zaken aangepast 
en veranderingen doorgevoerd. Door een toege-
nomen werkdruk is het traject waarin de organisa-
tie eigen zou worden gemaakt met deze nieuwe 
manier van klantgericht werken volgens betrokke-
nen nog nauwelijks ingezet. Gebrek aan tijd wordt 

meermaals als argument gebruikt om niet te kun-
nen veranderen. Daarnaast overheerst het gevoel 
dat het concept bedacht is.

“We hebben verzuimd er óns dienst-
verleningsconcept van te maken.”

“Er is gesproken over een pakje voor 
de gastvrouwen (...) In een boeren-
dorp houden we daar niet van. Hou 
op met die flauwekul. We zitten niet 
bij de KLM.”

Het gebrek aan voldoende gekwalificeerd en 
gemotiveerd personeel zorgt er volgens de geïn-
terviewden voor dat de kwaliteit van de dienstver-
lening binnen het Klant Contact Centrum (KCC) 
vooral bepaald wordt door de persoon die op dat 
moment dienst heeft. 

“Men is hier gesloten en niet zo gast-
vrij als men zou moeten zijn.”

“We hebben te weinig geïnvesteerd 
in de kwaliteit van onze mensen.” 

Dienstverlening is niet enkel een taak van het KCC. 
Iedereen die bij deze gemeente werkt houdt zich 
immers bezig met het verlenen van diensten.

“Doordat we de afdeling Dienstver-
lening heten, verwacht de rest van 
de organisatie dat alleen wij ons met 
dienstverlening bezighouden.”

Handreikingen
↡ ‘Wij zijn oprecht betrokken’
Er liggen veel kansen om echt onderscheidend 
te zijn op het gebied van dienstverlening. Om 
uit te blinken in gastvrijheid en het verlenen van 
service. 

“Misschien is ons hoogste doel wel 
een plek creëren waar mensen zich 
welkom voelen en waar je merkt dat 
het om jou draait.”

Herschrijf samen het dienstverleningsconcept 
tot een document dat eigen voelt. Dat Eijsden-
Margraten op het lijf geschreven is. Een concept 
dat de medewerkers handvaten biedt waarmee zij 
hun oprechte betrokkenheid kunnen tonen aan de 
burgers/klanten.

↡ Maak van het Huis van de burger een ‘thuis 
voor de burger’
Een plek waar de bewoners en andere klanten 
zich welkom voelen in een omgeving die eigen 
voelt. Spreek de mensen aan in het dialect.  
Ontvang ze met een kop koffie. Maak het  
wachten aangenaam en huiselijk. Neem de  
tijd voor een gesprek. 

“Vroeger kwamen de mensen hier 
een kop koffie drinken. Dat doen ze 
nu bij de Plus...”

Haal de gemeenschap letterlijk binnen. Dit kan 
door bijvoorbeeld de basisscholen uit te nodigen 
om wekelijks gebruik te maken van de raadzaal, 
diverse ruimtes beschikbaar te stellen voor 
ondernemers of maatschappelijk werkers. En de 
burgemeester of wethouders kunnen er wekelijks 
een inloopspreekuur houden aan de grote houten 
tafel in de hal.

Bevinding 5: 
Er is niet een gezicht naar buiten toe
Intern wordt de huisstijl van de gemeente Eijsden-
Margraten niet consequent toegepast. Er is een 
wirwar aan stijlen ontstaan die geen harmonieus 
geheel uitstralen naar buiten. 

Handreiking
↡ Maak opnieuw huisstijlafspraken
Door afspraken te maken over het gebruik van 
kleuren, lettertypes, de stijl van fotografie, de 
manier waarop documenten worden opgemaakt 
en waarop logo’s worden toegepast, voorkom je 
wildgroei. Eenduidigheid in de afzender maakt 
de boodschap die wordt uitgezonden keer op 
keer krachtiger. Het huisstijlhandboek kan 
hiervoor als instrument effectiever worden in-
gezet. Uiteindelijk valt of staat alles met het er 
daadwerkelijk consequent gebruik van (willen) 
maken. In het hoofdstuk Storytelling worden 
er nadere handreikingen gedaan om hier meer 
eenheid in aan te brengen.
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We weten nu wat de relevante bouwstenen van het verhaal zijn 
en we hebben de Story (Storybeing) en de belofte (Storydoing) 
beschreven. Zij vormen het fundament voor het vertellen van het 
verhaal. In dit hoofdstuk beschrijven we de wijze waarop we de 
verschillende bouwstenen van de Story gaan communiceren in 
termen van publiek, boodschap, kanalen en middelen. 

Storytelling04

Het verhaal 
vertellen

Noot vooraf:
Een communicatiestrategie gebaseerd op Sustainable Storytelling is pas effectief als de organisatie 
zich committeert aan de aanbevelingen en adviezen uit voorgaande hoofdstukken (‘Storybeing’ en 
‘Storydoing’). Om die reden kunnen en willen we in dit hoofdstuk niet eenzijdig alle (interne en externe) 
communicatiemiddelen uitputtend beschrijven, maar zien we eerst de feedback tegemoet van relevante 
stakeholders. Wel geven we de richting, toonzetting, kaders en mogelijkheden aan om het verhaal van 
de gemeente Eijsden-Margraten te vertellen. De concrete invulling volgt in de volgende fase. 

4.1 Doelgroep en doelstellingen

De Story van de gemeente Eijsden-Margraten (lees: gemeenschap) en de eigenheid ervan creëert een 
oprecht, geloofwaardig en krachtig ‘merk’ dat een bijna automatische aantrekkingskracht op het publiek 
heeft. Dit neemt niet weg dat we ons voortdurend afvragen waarom we de dingen doen, die we doen.  
We formuleren daarvoor een centrale communicatiedoelstelling:

“Bewoners, bezoekers en gebruikers informeren 
over, enthousiasmeren voor en betrekken bij 
de gemeente Eijsden-Margraten.”

Hiertoe faciliteren we de gemeenschap om zelf vorm en invulling te geven aan hún verhaal. Storytelling is 
erop gericht zoveel mogelijk ambassadeurs te creëren. Iedereen is in potentie een ambassadeur. Of het 
nu gaat om bewoners, bezoekers, ondernemers of medewerkers. Zij zijn onmisbaar om het verhaal (door) 
te vertellen. 

Doelgroep 

Bewoners 

Bezoekers 

Ondernemers 

Medewerkers

Kenmerken 

Pluriform (van jonge gezinnen tot 
ouderen met een hulpvraag). De 
huidige bewoners van de gemeente 
Eijsden-Margraten en potentiële 
nieuwe.

Bezoekers van de gemeente of van 
de bedrijven die er zijn gevestigd.

Nieuw aan te trekken, startende en al 
gevestigde.

Medewerkers van de gemeente.

Communicatiedoelstellingen 

·  Informeren over ontwikkelingen;
·  Betrekken bij de gemeenschap;
·  Overtuigen om er te komen wonen 
of recreëren;

·  Ambassadeurs creëren.

·  Overtuigen en enthousiasmeren om 
de gemeente te (blijven) bezoeken; 

·  Ambassadeurs creëren.
 
·  Overtuigen en enthousiasmeren om 
te gaan en blijven ondernemen in 
de gemeente;

·  Ambassadeurs creëren.

·  Informeren over ontwikkelingen;
·  Betrekken bij de gemeenschap;
·  Activeren;
·  Ambassadeurs creëren.
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Story

4.2 Kernboodschappen 

De Story verwoordt waar de gemeente Eijsden-Margraten voor staat. Het verhaal raakt alle aspecten van 
de gemeente die interessant zijn voor de diverse stakeholders. Echter er is niet altijd de mogelijkheid 
het hele verhaal te vertellen. Bovendien is niet altijd het hele verhaal relevant en is er soms te behoefte 
in te zoomen op één aspect van de gemeente. Daarom formuleren we op basis van de bouwstenen van 
de Story zeven korte en krachtige kernboodschappen. Boodschappen die elkaar versterken, maar ook 
uitstekend solitair ingezet kunnen worden. Al naar gelang de communicatiebehoefte van de zender, maar 
bovenal de interesses van de doelgroep. Elk van de kernboodschappen ondersteunt het verhaal van de 
gemeente Eijsden-Margraten. Samen vormen ze een geheel. 

Harmonie
Het landschap, de cultuur, de tradities, de monumenten, de diversiteit van 

de vijftien kernen en de mensen die er wonen. Tezamen zijn ze in harmonie. 
Hier vind je een prettige balans tussen natuur, landbouw en bebouwing. 
Tussen het koesteren van eeuwenoude tradities en het leven anno nu.

In harmonie met 
het landschap 

Het landschap is een 
levend schilderij waarvan 

de achtergrond elk seizoen 
verandert. Het geheel 
is er meer dan de som 

der delen.

In harmonie met elkaar
De mensen leven hier in 
harmonie met elkaar. Ze 

weten dat het leven meer 
brengt wanneer ze de 

handen ineen slaan. Telkens 
weer vinden zij samen 

een nieuwe balans in deze 
veranderende wereld.

In harmonie  
met onze natuur

Verantwoord en lokaal 
produceren is hier een 
vanzelfsprekendheid. 

Bewoners en bezoekers 
genieten van voedsel op het 
moment dat het seizoen het 
aanbiedt. Fruit en groenten 
halen ze bij de boer. Lekker, 

gezond, leerzaam en 
duurzaam! 

In harmonie  
met het verleden

Religie en tradities worden 
hier van generatie op 

generatie doorgegeven. 
Ze verbinden mensen, 
verleden en heden en 
spiritualiteit met het 

alledaagse leven. Samen 
wordt het leven gevierd. 

Een nieuwe harmonie
Zo de tijd verandert, veran-
dert deze gemeenschap. 
Ze is altijd in ontwikkeling. 
Op zoek naar een nieuwe 
harmonie. Samen geven 
we een aansprekend en 
passend antwoord op de 

nieuwe werkelijkheid en bie-
den we een inspiratiebron 
voor andere gemeenten.

Oprecht betrokken én 
dienstbaar

De gemeente Eijsden-
Margraten beweegt mee 

met de tijd. De organisatie 
is oprecht betrokken en 

stelt zich ten dienste van de 
gemeenschap en weet wat 
er speelt. Een organisatie 
die met beide benen in de 

samenleving staat.

1

2

3

4

5

6
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4.3 Uitstraling en toonzetting

De gemeentelijke organisatie heeft een eigentijdse 
huisstijl. We adviseren deze nog consequenter te 
gaan gebruiken voor alle documenten en uitingen 
die rechtstreeks vanuit de organisatie verzonden 
worden. Denk hierbij aan brieven, beleidsstukken 
en persuitingen, alsook de toptakenwebsite. 
De volledige organisatie moet deze huisstijl 
respecteren om zodoende verdere wildgroei in 
uitingen tegen te gaan. De pay-off ‘Bloesem van 
het Zuiden’ kan te zijner tijd vervangen worden 
door ‘In harmonie met elkaar’ of 'Dichtbij het leven'.

De gemeenschap heeft behoefte aan een 
eigen gezicht. En dat is niet het gezicht van de 
gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke 
organisatie is namelijk geen eigenaar van de 
gemeenschap. We adviseren dan ook een nieuwe 
identiteit te ontwikkelen die alle initiatieven 
binnen de gemeenschap verbindt en die haar 
daadwerkelijk faciliteert. 

Voor alle uitingen die worden gecreëerd 
rondom de gemeenschap adviseren we een 
ander beeldmerk te gebruiken. Een beeldmerk 
dat symbool staat voor de gemeenschap en 
dat ook door de gemeenschap gebruikt mag 
worden. Sterker nog, het wordt op een gegeven 
moment idealiter vrijwillig door de gemeenschap 
geadopteerd. Dit beeldmerk zien we terug op 
de uitingen en producten die er voor en door de 
gemeenschap ontwikkeld worden.

Toonzetting
Communicatie moet wat ons betreft eerlijk, 
geloofwaardig en betrouwbaar zijn. Respectvol en 
positief legitimiteit naast aantrekkelijkheid creëren. 
Feitelijk is communicatie daarbij niet meer en 
niet minder dan het managen van verwachtingen 
door te enthousiasmeren, informeren, betrekken, 
organiseren (timing is van grootst belang) en 
perspectief te bieden. 

In het geval van de gemeente Eijsden-Margraten 
willen we daarnaast ook de veelzijdigheid van de 
gemeente, haar ambitieuze karakter en de historie 
tot leven brengen. En dat doen we door het verhaal 
in zijn verscheidenheid te vertellen. Met zijn 
hoogte- en dieptepunten. En met zijn positieve en 
negatieve kanten.

Huisstijlhandboek
Voor zowel de gemeentelijke communicatie als 
de communicatie voor en door de gemeenschap 
ontwikkelen we een handboek waarin de richtlijnen 
staan opgeschreven. Hierin vind je het beeldmerk, 
de typografie, toonzetting en beeldgebruik. 
Op het intranet en via het te ontwikkelen portal 
(zie verderop in het document) creëren we een 
plek waarop lettertypes, beeldmerken, alsook 
het beeldmateriaal (fotografie en video) zijn te 
downloaden.

4.4 Communicatiemiddelen

Storytelling vindt op verschillende niveaus plaats. Er zijn tal van middelen om het verhaal van de 
gemeente Eijsden-Margraten te vertellen. De in te zetten middelen moeten goed afgestemd worden 
op de informatiebehoefte van de ontvanger en dienen vervolgens op diverse niveaus aangeboden te 
worden. Bij een pluriform publiek, zoals bij deze gemeente, is het van belang de Story zo breed mogelijk te 
communiceren. Om tot een optimale middelenmix te komen, zorgen we voor een evenwichtige verdeling 
in de mate van complexiteit, interactiviteit en personalisering. Het gaat erom het juiste middel in te 
zetten, op het juiste moment, met het juiste doel. Om dit inzichtelijk te maken gebruiken we onderstaande 
driedimensionale matrix. De Story is voor elk middel dat wordt uitgewerkt het vertrekpunt.

Story

eenvoudig

passief persoonlijk

interactiefmassaal

complex

De A-as beschrijft de mate van activiteit van de 
ontvanger in relatie tot de Story. Van een passief 
middel waarin het verhaal wordt verteld zonder 
enige interactie (bijv. een artikel in de krant) tot aan 
een interactief middel waarbij de ontvanger het 
verhaal kan beïnvloeden (bijv. een interactief spel).

De B-as beschrijft de mate van complexiteit, 
oftewel hoeveel informatie is verwerkt in de Story. 
Van een eenvoudig middel gericht op vermaak 
(bijv. een speurtocht) of een complex middel met 
een educatief karakter (bijv. een lezing over lokaal 
ondernemen).

De C-as beschrijft de mate van personalisering 
van de Story. Van een generiek middel, gericht 
op de massa (bijv. een commercial op tv) tot een 
persoonlijk middel (bijv. een privérondleiding door 
de burgemeester).

Bovenstaande matrix helpt om de Story van de 
gemeente Eijsden-Margraten op verschillende 
niveaus, in verschillende vormen en op 
verschillende momenten te communiceren 
en daarmee een zo breed mogelijk publiek te 
bereiken, met afgestemde boodschappen per 
doelgroep. De ene persoon heeft namelijk enkel 
behoefte aan praktische informatie over de 
gemeente (waar kan ik een paspoort aanvragen, 
wat is er te doen dit weekend?) waarbij een ander 
zoekt naar diepgang (de achtergrond van de 
gemeente, de historie, de toekomstplannen). 
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Communicatiemiddelen (intern en extern)
In tabel hiernaast geven we een aantal suggesties 
voor nieuw te ontwikkelen middelen die helpen bij 
het vertellen en vooral het doorvertellen van het 
verhaal van de gemeente Eijsden-Margraten. Bij 
elk middel maken we een koppeling met één of 
meerdere bouwstenen van de Story. We maken 
de middelenmix in paragraaf 4.5 concreet voor de 
belangrijkste doelgroepen. De diverse in te zetten 
middelen dienen verder uitgewerkt te worden in de 
volgende fase van het communicatietraject.

Portal voor bezoekers, bewoners, medewerkers

Personeelsuitje: Adopteer een kern

Huis van de Burger actie: maande-
lijks andere bewoner (naamplaatje)

Bus met scholieren de kernen laten ontdekken

Adopteer een nieuwe bewoner

Maandelijkse inspiratietours door gebied 
(door B&W en ambassadeurs)

Welkomstpakket nieuwe bewoners en 
pasgeborenen

I.s.m. Beversport de wandelgemeente 
promoten

Wandelapp verrijken met verhalen, plaatsen en 
beelden en Euregionaal promoten

Acties en activiteiten rondom sportwedstrijden, 
zoals de Iron Man, Amstel Gold Race of de 
Eneco tour (ook: in maisvelden en op akkers 
uitingen plaatsen)

27 kilometer inspiratie en transpiratie 
(trambaan): verhalen over toen en nu, 
flora en fauna, een fruitomaat, fotopunten, 
uit’fiets’mogelijkheden

Barbecueën op de Maas 

Huizen van de burger: pop-up kantoren in 
kernen

Landrover Experience days

Schilderijlijst in het landschap

Fruit labelen met gemeentewapen

Kinderboek: tradities en vieringen

Festival in ’t Rooth: alle kernen presenteren 
zich hier ‘in harmonie’

Samenspel: 1 lied gespeeld door alle muzikan-
ten van de gemeente

Ansichtkaart: mag ik jou rondleiden?

Kaart met knooppunten en verbindingen 

Per kern/gehucht een bord met het verhaal/
gedicht plaatsen

Herinneringen vlog 

Interactieve plattegrond

Seizoensuitgave

Permanente expositie in Huis van de Burger: 
tijdlijn door het gebouw

Infographic met feiten en cijfers

….

In harmonie  
met het  

landschap

In harmonie  
met elkaar

In harmonie  
met onze  

natuur

In harmonie  
met het  
verleden

Een nieuwe 
harmonie

Oprecht 
betrokken én 

dienstbaarVoorbeelden
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4.5 Uitwerking middelenmix

Onderstaand werken we uit hoe de Story kan  
worden ingezet in een middelenmix voor de  
belangrijkste doelgroepen. 

Alle doelgroepen tezamen bedienen we met een 
portal waarop alles samenkomt. Deze portal is 
online bereikbaar (naast de toptaken-website) 
en vormt de basis voor diverse offline uitingen. 
Ontmoeting en verbinding staan er centraal. Hier 
ontmoet je de gemeente Eijsden-Margraten in 
haar meest brede vorm. Je maakt kennis met de 
mensen, het landschap, de historie, de toekomst-
plannen, de cultuur en de tradities. Het platform 
faciliteert vervolgens in het leggen van verbin-
dingen. Verbindingen tussen bewoners, tussen 
plannen, tussen medewerkers en het bestuur, 
tussen bestuurders en hun onderlinge portefeuil-
les, tussen oude en nieuwe generaties en onder-
nemers en bezoekers. Hiervoor ontwikkelen we de 
volgende online tools:

→ Seizoenskalender
Op deze kalender maak je per seizoen opnieuw 
kennis met de gemeente. Het landschap verandert 
zichtbaar. Ieder seizoen vinden er andere activitei-
ten en vieringen plaats, zijn er herinneringen om te 
delen, worden er gewassen ingezaaid of geoogst 
en plannen opgetuigd en gepresenteerd. Hiermee 
opent het platform (de website). Je ervaart er het 
leven in harmonie. Met elkaar en de omgeving.  
De online seizoenskalender biedt waardevolle 
content voor een kwartaaluitgave die iedere  
bewoner ontvangt. Afhankelijk van budget en 
gewenste uitstraling kan dit in de vorm van een 
magazine of krant worden uitgegeven.

→ Interactieve plattegrond 
Op dit overzicht van de gemeente maak je op 
interactieve wijze kennis met alle bijzondere ele-
menten: van het pontje in Eijsden tot de begraaf-
plaats in Margraten. De grenzen vervagen waar-
door duidelijk wordt dat de gemeente onderdeel 
is van een groter geheel. In harmonie met elkaar 
betekent ook in harmonie samenleven met de 
buurtgemeentes Maastricht, de Voerstreek,  
Valkenburg en Gulpen-Wittem.

→ Adopteren 
Adopteren zegt iets over de aard van mensen. 
Je doet iets voor een ander, zonder dat je er iets 
voor terug verwacht. Naast het adopteren van een 
begraafplaats, stellen we de bewoners in staat om 
tijdelijk nieuwe bewoners te adopteren. Als adop-
tief bewoner ben je er een halfjaar verantwoordelijk 

voor om de nieuwe bewoner kennis te laten maken 
met de gemeenschap en haar gebruiken. Het 
adoptieprogramma kan eventueel ook uitgebreid 
worden naar andere thema’s, zoals ondernemers 
of mantelzorgers. Maar ook hoogstamfruitbomen 
of monumenten.

→ Gezichten 
De portal biedt een overzicht van alle mensen 
(met contactgegevens) die zich inzetten voor de 
gemeente en de gemeenschap. We vinden hier  
de medewerkers, bestuurders, raadsleden, de 
vrijwilligers en de verenigingen.

→ Samen leven 
Portretten, verhalen en voorbeelden van de manier 
waarop de participatiesamenleving vorm krijgt bin-
nen de gemeente. Denk aan de huiskamerprojec-
ten, zorgkringen en ‘goede buren’.

→ Herinneringen 
Bewoners vragen we hun herinneringen te delen. 
De mantelzorgers, de kinderen, kleinkinderen of de 
buren vragen een oudere bewoner (of grootouder) 
een verhaal te vertellen over hoe het vroeger was. 
Kinderen krijgen hiervoor een vragenboekje mee 
vanuit school. De verhalen verwerken we in een 
vlog (video blog), in een verhaal voor de kwartaal-
uitgave of in lesmateriaal voor de basisscholen. 

→ Beleven 
Onder de noemer ‘beleven’ vinden bezoekers de 
diverse wandel- en fietsroutes binnen en rondom 
de gemeente. Er is tevens de mogelijkheid om 
zelf een wandeling te plaatsen en om een wande-
ling te organiseren. Bewoners kunnen op deze 
manier bezoekers kennis laten maken met hun 
leefomgeving1. De trambaan krijgt op termijn een 
bijzondere plek, omdat hier een unieke nieuwe 27 
kilometerlange fietsverbinding ontstaat tussen 
Maastricht en Vaals. De wandelapp verdient hier in 
het bijzonder de aandacht. 

→ Infographic 
Hierop staan op een visueel aantrekkelijke wijze de 
feiten en cijfers van de gemeente weergegeven. 
Van het aantal inwoners tot de wachtlijst die er 
bestaat voor de vrijwilligers. Het beperkte aantal 
mensen in de bijstand en de grote hoeveelheid 
eigen-woning-bezitters. Het aantal mei-dennen, 
kunstenaars, fruitrassen, ondernemers, kilometers 
wandelpaden, monumenten, graven, 30-km-zo-
nes, etcetera. Deze infographic biedt goede input 
voor het jaarverslag van de gemeente. In dit jaar-
verslag worden ook het aantal niet gerealiseerde 
c.q. niet geslaagde projecten getoond. 

1 Vergelijkbaar internationaal initiatief: www.janeswalk.org

Idealiter stellen we een redactieraad samen die 
een afspiegeling is van de gemeenschap. Naast 
mensen uit de gemeentelijke organisatie neemt 
hier bijvoorbeeld ook een ondernemer, agrariër, 
iemand uit het verenigingsleven, een cultureel 
creatief, een leraar, maatschappelijk werker etc., 
aan deel.

De content van deze portal wordt gedeeld via de 
sociale media, de lokale weekbladen, feesten en 
bijeenkomsten, uitingen van de VVV, presentaties 
van medewerkers, interviews, toespraken en lezin-
gen van B&W. De mogelijkheden zijn oneindig.

NB: Naast de online portal is het van belang dat 
de mensen elkaar in levende lijve ontmoeten. Ook 
hiervoor dient een vehikel gecreëerd te worden dat 
tegelijkertijd als klankbord dient voor de gemeen-
telijke organisatie.

Overige middelen
→  Schildjes met een herkenbaar beeldmerk: op de 

gevel, wanden of dichtbij een monument, hore-
cagelegenheid of een andere bijzondere plek in 
(en aan de rand van) de gemeente hangen we 
een schildje op waarop staat aangegeven waar 
je je bevindt en hoeveel meter je bent verwij-
derd van een ander punt. Tezamen vormt dit 
een geheel aan knooppunten binnen en over de 
gemeentegrenzen. Deze worden verwerkt in een 
plattegrond voor wandelaars en fietsers.

→  Festival ’t Rooth: een tweejaarlijks groot festival 
in groeve ’t Rooth. Een festival voor en door alle 
kernen, waar de verenigingen, kunstenaars en 
muzikanten zich presenteren. Een festival voor 
jong en oud. Voor bewoners en bezoekers.

→  Organiseer samen met Fun Valley activiteiten 
voor de generatie 25-40 jaar. Met eigentijdse 
muziek, adventure en slow food. 
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Algemene naamsbekendheid
Campagne ‘Dichtbij het leven’
Concept: we geven een knipoog naar de trends 
en zaken die men in de stad zo hip vindt en in 
deze gemeente doodnormaal worden gevonden. 
Hiervoor gaan we op zoek naar een sprekende 
combinatie van beeld en tekst.

→  Traditie en ambitie. (Beeld: Fanfare opent nieuwe 
woonwijk/brede school/sluis/...)

→  Slow Food? Fruitomaat of ‘het fruit en de groente 
van Mart’

→  Back to the roots noemen we hier ‘een  
mei-den ophalen’

→  Mindfulness? In harmonie met jezelf.  
(genietend van het uitzicht)

→  Bezinning? Bezoek een van de 8301 graven  
op de Amerikaanse begraafplaats.

→  Superfoods? Eet ons gerstobrood of ga op  
kruidentocht met Frank Radder.

→  Duurzaamheid? Oude windmolens of klimaat-
neutrale woningen.

→  Urban Gardening? Wij telen voor de stad!
→  Participatiesamenleving? Daar hebben we  

hier geen ambtenaar bij nodig.

De beelden (fotografie en video) die we hierbij 
creëren, zetten we weg via diverse media, zoals de 
vrachtwagens van Curfs, sociale media en booking 
sites en de VVV.

Vrije pers
We benaderen journalisten van kranten en tijd-
schriften om kennis te maken de gemeente en 
haar gemeenschap. De burgemeester, wethouders 
en andere ambassadeurs bieden een tour aan. 
Journalisten worden rondgereden, rondgefietst, 
rondgevaren en maken kennis met het landschap, 
de grenzeloosheid, de producten die het land 
biedt, de huiskamerprojecten, eigentijdse kunste-
naars en de oudste leden van de harmonie.  
Geen goodybag na afloop, maar een paar 
wandelschoenen en een wandelkaart met 
de uitnodiging gauw terug te komen.

Toeristen verleiden
We zoeken de samenwerking op met buur-
gemeentes. In gezamenlijke uitingen laten we 
zien dat je Zuid-Limburg echt optimaal kunt 
beleven door ook een bezoek te brengen aan 
deze gemeente. We plaatsen dit onder de noemer 
‘part of Maastricht region’. Daarnaast verrassen 
we de mensen op een onverwacht moment door:

→  honingpotjes uit te delen bij de Bijenkorf:  
“Kom een echte bijenkorf bekijken in Cadier  
en Keer”

→  appels uit te delen bij de Apple store: 
“Vanmorgen van de bomen geplukt in Eckelrade”

Twee momenten in het jaar doen we een bijzon-
dere actie: tijdens de Tefaf en bij de start van de 
Bouwvak. We gaan met de harmonie van een van 
de kernen op het station in Maastricht (en/of 
Valkenburg) of het MECC staan en verleiden 
mensen een paar uur naar de gemeente Eijsden-
Margraten te komen. We vragen: “Heb je 2 uur 
de tijd om je te laten inspireren?” En vervolgens: 
“Welke schoenmaat heb je?”. Op datzelfde station 
staan de medewerkers van de gemeente klaar die 
de mensen rondrijden en afzetten bij een wandel-
route. Daar staan de wandelschoenen in diverse 
maten en een ambassadeur die de mensen mee 
op pad neemt.

Op het station en in de trein tussen Maastricht en 
Luik verleiden we mensen uit te stappen in Eijsden 
om Eijsden-Margraten te verkennen. In de trein 
worden wandelroutes uitgedeeld en lopen ambas-
sadeurs rond die iets vertellen over de gemeente 
aan de passagiers. Op het perron kan een harmo-
nie spelen.

Op het pontje in Eijsden spelen jonge muzikanten 
(gitarist en zangeres) een lied over de gemeente, 
delen appels uit en een uitnodiging om nader ken-
nis te maken met de gemeente.

Verbinding door horeca
De horeca kan samenwerken om bezoekers en 
bewoners kennis te laten maken met de hele 
gemeente. Bijvoorbeeld door diners te organiseren 
waarbij elke gang in een ander restaurant wordt 
gegeten. Vervolgens wandelen, fietsen of pende-
len de mensen van gelegenheid naar gelegen-
heid. Ook over de grenzen heen naar bijvoorbeeld 
Altembrouck.

Oprecht betrokken medewerkers
In het hoofdstuk Storydoing zijn er diverse hand-
reikingen gedaan inzake de communicatie met en 
door de medewerkers. Overige suggesties om de 
medewerkers te betrekken bij de gemeenschap:

Pop-up kantoren
Voortbordurend op het personeelsuitje, op het 
thema ‘participatie’ en op het gegeven dat iedere 
medewerker werkt in het Huis van de Burger 
creëren we wekelijks een pop-up kantoor in een 
van de kernen, gehuchten, gemeenschapshui-
zen of kerken binnen de gemeente. Hier gaan de 
medewerkers een dag werken. Midden in hun ge-
meenschap. Zo ontstaan er meerdere huizen van 
en voor de burger. Dit initiatief kan laagdrempelig 
gestart worden door de medewerkers de opdracht 
te geven om bij een vergunningsverzoek op locatie 
(bij het bedrijf of de mensen thuis) af te spreken. 
Het sociaal team dient als goed voorbeeld van 
deze manier van werken.

Medewerkers krijgen daarnaast de opdracht elke 
week/maand een burger op straat aan te spreken 
met de vraag: wat verwacht je van de gemeente?  
Is er iets waarmee ik je nu kan helpen?

Ansichtkaarten
Van de 15 kernen maken we kaarten met daarop de 
tekst: “Mag ik jou rondleiden in Eckelrade/Grons-
veld/Mheer/…?”. De bedoeling is dat medewerkers 
deze naar elkaar sturen en elkaar daadwerkelijk 
gaan rondleiden in hun woonplaats. Dit kan natuur-
lijk ook met burgers.

Doorgeef-column
In het verlengde hiervan kunnen medewerkers 
ook iets vertellen over hun favoriete plek in de 
gemeente in de vorm van een ‘doorgeefcolumn’. 
Oftewel degene die de column schrijft geeft het 
stokje door aan de volgende. Bijvoorbeeld: Willem 
vertelt iets over de kerk in Noorbeek. Suzanne 
vertelt over haar favoriete café in Bemelen.
Deze content kan voor interne en externe commu-
nicatie worden benut.

4.6 Vervolgacties

Op basis van de tot kernboodschappen uitgewerk-
te bouwstenen en het brede scala aan mogelijk 
in te zetten middelen is het nu zaak om samen 
een aantal besluiten te nemen. Wie willen we met 
welke boodschap enthousiasmeren? Wat is de 
mate van gewenste complexiteit, interactiviteit en 
persoonlijkheid? En wat is het beschikbare budget? 
We sluiten dit communicatieplan af met een kort 
overzicht van acties die ondernomen dienen te 
worden voor de verdere uitrol:

→  Onderschrijven communicatiestrategie
→  Terugkoppeling aan betrokkenen
→  Ontwikkeling uitgave waarin op inspirerende  

(en afwijkende) wijze aandacht wordt besteed 
aan het onderzoeksproces en de uitkomsten 
(bouwstenen, story en delen uit storydoing)

→  Organisatie jaarlijkse activiteit ‘adopteer  
een kern’

→  Bepalen tijdspad en vaststellen begroting
→  Selectie bestaande en nieuwe communicatie-

middelen
→  Selectie creatieve partners 
→  Ontwikkeling en invulling communicatie- 

middelen
→  Implementatie communicatiemiddelen

38 39 Storytelling StorytellingStory-platform Eijsden-Margraten Story-platform Eijsden-Margraten



40 41 Storytelling StorytellingStory-platform Eijsden-Margraten Story-platform Eijsden-Margraten



Bijlagen

1.  Geïnterviewde personen 
2.  Bronnen
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Medewerkers
Mathea Severeijns
Anjo Steijns-Bodelier
Jo Goessens
Danielle Rutten
Martin Kremers
Jos Hendriks
Jos Kusters
Joep Mertens
Julie Starren
Jos Broers
Johan Custers
Ad Fischer
Swanhilde den Dunnen
Gaston Paquay
Luc van de Booren
Jef Rutten
Tonny Beijers
Roel Goossens
Math Boesten
Reneé Jacobs
Hans Sanders

Raadsleden
Olaf Tossings
Hanneke Koene
Ger Willems
Jean Schrijen
Franklin Boon
Carrie Vissers-Martens

Bestuurders
Dieudonné Akkermans
John Willems
Jos Custers
Jo Bisscheroux 
Armand Opreij
Gerry Jacobs

Bijlage 1

Geïnterviewde 
personen 
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→  Ambitietour verslag
→  Beleidsplan jeugd 2014-2018
→  Beleidsplan ov plan Eijsden-Margraten 2013-2017
→  Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Eijsden-Margraten
→  Bloesem van het Zuiden
→  Communicatiebeleid 2012-2016
→  Concept bestuursfilosofie
→  Dienstverlening Eijsden-Margraten per 01-01-2011
→  Directieplan 2014
→  Diverse PowerPoint-presentaties
→  Implementatieplan kwaliteitshandvest Eijsden-Margraten
→  Integraal coalitieprogramma 2014-2018
→  Jeugdstelsel gemeente Eijsden-Margraten
→  Kwaliteitshandvest Eijsden-Margraten
→  Landschapsontwikkelingsplan
→  Nota bouwstenen kunst en cultuur
→  Nota Bouwstenen Kunst en cultuur 2014-2018
→  Nota sport en bewegen een leven lang sporten
→  Participatienota de kracht van de burger
→  Profielschets Directeur – lid van het directieteam
→  Programmabegroting
→  Programmasturing organisatieontwikkeling – organisatiestructuur
→  Projectenboek
→  Rapportage medewerkersonderzoek Schouten & Nelissen
→  Slow Food, Carlo Petrini
→  Stand van zaken Nota Bouwstenen Kunst en cultuur 2014-2018
→  Strategische visie: vernieuwen door verbinden
→  Transformatie Sociaal Domein
→  Trendrede 2014-2015
→  Verslagen thematafels en burgertafels
→  Zakendoen in de nieuwe economie, Marga Hoek

Online:
→  http://www.eijsden-margraten.nl 
→  https://nl.wikipedia.org/wiki/Eijsden-Margraten
→  http://eijsden.nu/home/?page_id=2
→  http://www.eenplekomtegroeien.nl/eijsden-historie30.htm
→  http://www.margratenmemorialcenter.org/margraten/
→  http://www.akkersvanmargraten.nl 
→  http://www.foodinspiration.nl
→  http://youthfoodmovement.nl 
→  http://www.vng.nl 
→  http://locotuinen.nl
→  http://www.limburgserfgoed.nl
→  http://www.janeswalk.com 

 

Bijlage 2

Bronnen
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