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Voorwoord 
 
Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘Groen aan de Buurt & Betrokkenheid’. Tijdens dit onderzoek is 
gekeken naar welke bijdrage het deelnemen aan het project heeft op de betrokkenheid van 
vrijwilligers bij hun natuurlijke leefomgeving. Hiervoor is gesproken met vrijwilligers uit zeven 
verschillende gemeenten uit de provincie Utrecht. Dit rapport is geschreven in het kader van mijn 
afstudeerstage aan de opleiding Biologie, Voeding en Gezondheid aan Aeres Hogeschool Almere. Dit 
deed ik in opdracht van IVN Utrecht van februari 2018 tot en met mei 2018.  
 
Met veel plezier ben ik deze periode aan de slag gegaan met het onderwerp onderzoeken en met name 
in contact komen met deelnemers. Ik heb veel mooie verhalen mogen horen van de mensen die ik 
geïnterviewd heb en wil hen hiervoor nogmaals bedanken. Zonder de medewerking van alle 
respondenten was dit rapport niet tot stand gekomen. Dan wil ik graag mijn begeleider van IVN, 
Maarten Bruns bedanken voor de begeleiding in deze periode. Ook Charlotte Robben van IVN, heeft 
mij goed bij geholpen, bedankt hiervoor. Het was erg leuk om een kijkje achter de schermen van Groen 
aan de Buurt te mogen nemen.  
 
Het lezen van dit onderzoeksrapport raad ik een ieder aan die op enige wijze affiniteit heeft met, of 
interesse heeft in de onderwerpen: betrokkenheid, buurtparticipatie, groene initiatieven en vooral het 
project Groen aan de Buurt zelf.  
 
Ik wens u veel leesplezier toe.  
 
Emilie van Aalten, 
 
Lelystad, 25 mei 2018  
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Samenvatting 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht en onderzoekt de impact van het 
project Groen aan de Buurt (G.a.d.B.) op de betrokkenheid van deelnemers bij hun natuurlijke 
leefomgeving. G.a.d.B. is een initiatief van LEU, IVN en NMU, gefinancierd door de provincie Utrecht. 
Het doel van het project is om de actieve betrokkenheid van mensen bij ontwikkeling en beheer van 
natuur te versterken en het tot stand komen van actie te stimuleren. Dit gebeurd door gemeenten te 
ondersteunen bij groene bewoners initiatieven en door bewoners te ondersteunen in het uitwerken 
van hun groene initiatief voor de buurt. In de provincie Utrecht zijn momenteel acht gemeenten aan 
het werk met G.a.d.B, waarvan één nog aan het opstarten is.  
 
Voor het onderzoek is de volgende hoofdvraag opgesteld: “Wat is de bijdrage van “Groen aan de Buurt’ 
aan de betrokkenheid van vrijwilligers bij hun natuurlijke leefomgeving?” en de volgende deelvragen 
geven samen antwoord op deze hoofdvraag: 
1. Op welke manier waren vrijwilligers betrokken bij hun natuurlijke leefomgeving vóór hun deelname 
aan G.a.d.B.? 
2. Op welke manier is hun huidige betrokkenheid bij hun natuurlijke leefomgeving veranderd door 
deelname aan G.a.d.B.? 
3. Leidt de bijdrage van G.a.d.B. op betrokkenheid van vrijwilligers tot inzet van bewoners? 
4. Wat is volgens de deelnemers de impact van G.a.d.B. op de buurt en haar bewoners? 
De deelvragen zijn beantwoord door het houden van interviews en enquêtes. Ook is er doormiddel 
van een literatuurstudie gekeken naar de definities ‘betrokkenheid’ en ‘vrijwilliger’ en is de betekenis 
van een ‘natuurlijke leefomgeving’ in de onderzoek toegelicht.  
 
Van de 37 contactpersonen uit de zeven pilot gemeenten hebben uiteindelijk 19 personen 
deelgenomen aan een interview. Deze zijn zowel in persoon als per telefoon afgenomen. De enquêtes 
zijn 25 keer ingevuld. Uit de resultaten komt naar voren dat de respondenten voor hun deelname aan 
G.a.d.B. al op diverse manieren betrokken waren bij hun natuurlijke leefomgeving. Als een van de 
belangrijkste resultaten geldt het volgende: voor 14 van de 19 interview respondenten en voor 23 van 
25 enquête respondenten geld dat zij meer betrokken zijn geworden door hun deelname aan G.a.d.B. 
Daarnaast blijkt ook dat betrokkenheid bijna altijd wordt doorgegeven aan anderen in de omgeving 
maar dat het minder zeker is of dit hen ook enthousiasmeert om actief mee te doen. Tot slot hebben 
de respondenten diverse antwoorden gegeven over wat volgens hen de impact van G.a.d.B. is. Het 
geldt in ieder geval dat er impact is op hunzelf, de sociale verbinding in de buurt en de natuur in de 
buurt.  
 
Het advies is om nog een impactmeting uit te voeren na zes maanden of één jaar nadat een initiatief 
is opgezet. Dan is de impact nog beter te meten. Daarnaast is het interessant om te spreken met de 
werkgroepleden en niet alleen met de contactpersonen. Tot slot kan het ook erg interessant  zijn om 
de non-response groep te bereiken en te achterhalen waarom zij niet meededen en te onderzoeken 
wat hun mate van betrokkenheid is.  
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1. Inleiding 
 
“Groen aan de Buurt” (hierna afgekort als G.a.d.B), een geweldige samenwerking niet alleen in de 
buurt maar ook tussen organisaties en bestuursorganen. Meerdere partijen werken samen om G.a.d.B 
succesvol te maken door heel de provincie Utrecht heen. Groene projecten als deze worden opgezet 
niet alleen om buurten te vergroenen maar ook om de betrokkenheid van bewoners bij hun 
leefomgeving te vergroten. Dit onderzoek kijkt naar de betrokkenheid van de deelnemers en 
achterhaalt of deze inderdaad wordt vergroot door G.a.d.B. Dit hoofdstuk geeft een inleiding tot het 
onderzoek met achtergrondinformatie over G.a.d.B en de aanleiding tot het onderzoek.  
 

1.1 Groen aan de Buurt 
G.a.d.B is een vierjarig project wat naar aanleiding van het provinciaal natuurbeleid is ontwikkeld in 
2016. Het wordt gezamenlijk uitgevoerd door Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en ontvangt 
financiering van de provincie Utrecht. Het project heeft als doel om de actieve betrokkenheid van 
mensen bij ontwikkeling en beheer van natuur te versterken en het tot stand komen van actie te 
stimuleren. Dit gebeurt op verschillende manieren. Gemeenten worden ondersteund bij uitvoering 
van groene bewonersinitiatieven door o.a. bemiddeling en advies. Daarnaast worden bewoners 
ondersteund in het ontwikkelen van hun initiatief door ze te verbinden met andere mensen en 
organisaties, waarbij ze middelen of geld aangereikt krijgen.  
 
Sinds 2017 zijn er al in 7 pilot gemeenten vele werkgroepen aan de slag gegaan met hun initiatief. 
Namelijk in Bunschoten, Eemnes, Nieuwegein, Soest, Werkhoven, Wijk bij Duurstede en Woudenberg. 
Afhankelijk van het startmoment verschilt de fase waarin de werkgroepen zitten. Zo zitten de meeste 
in de opstart- en uitvoerfase en zijn slechts enkele bijna klaar of afgerond. In de 8ste pilot gemeente 
Zeist wordt G.a.d.B. momenteel nog opgestart. Iedere pilot wordt begeleid door een projectleider die 
werkt als organisator, bemiddelaar en aanspreekpunt. Om de rollen te verdelen tussen de organisaties 
zijn er twee projectleiders van IVN en twee van LEU. Ieder heeft zijn eigen gemeente waar hij/zij 
verantwoordelijkheid voor draagt. Het NMU heeft geen projectleiders maar zorgt voor de 
communicatie zoals de website “het servicepunt” en social media zoals twitter.  
 
G.a.d.B. begint bij de organisatie van twee ontmoetingsavonden, de eerste als ideeënavond en de 
tweede als uitvoeravond. Hier zijn een projectleider van G.a.d.B, een vertegenwoordiger van de 
gemeente en iedere bewoner die interesse heeft bij aanwezig. Tijdens deze avonden wordt er 
uitgelegd wat G.a.d.B precies inhoud en betekend voor bewoners en gemeenten. Vervolgens geven de 
bewoners aan wat zij graag zouden willen doen in hun buurt en wordt dit verder uitgewerkt tot een 
concreet plan. Daarnaast wordt er ook door de mensen van G.a.d.B gekeken naar de vraag, 
haalbaarheid, en relevantie van ieder idee. Hieruit ontstaat een selectie van ideeën waarmee gestart 
wordt in die gemeente. De ideeën zijn vaak divers en verschillend van aard. Waar het ene idee puur 
om aanleg van groen gaat, draait het bij een ander idee meer om sociale cohesie in de buurt te 
versterken. Een aantal voorbeelden van initiatieven zijn; aanleg van bloemenweides of stroken, 
stoeptegels eruit en groen erin, aanleg van moestuinen, schoolpleinen vergroenen en buurtgroen 
bijhouden en verzorgen. Soms werkt een hele groep mee aan het initiatief en soms zijn het slechts één 
à twee personen die zich inzetten. De volledige buurtaanpak van G.a.d.B. is in een grote afbeelding 
duidelijk weergeven. Deze afbeelding is te vinden als eerste bijlage.  

 

“Eigenlijk is het voor 

mijzelf ook een pilot 

project: hoe krijg ik meer 

mensen betrokken?” 
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Het doel van G.a.d.B. sluit aan bij de ambities die vermeld zijn in de derde pijler van het provinciaal 
beleid, “Beleven en betrekken” (Provincie Utrecht, 2017). De provincie wil graag de betrokkenheid van 
mensen bij natuur vergroten en zodoende een betere ontwikkeling en beheer van natuur in de 
provincie. Inmiddels is de provincie benieuwd naar de exacte impact van G.a.d.B. op de genoemde 
betrokkenheid en dus in hoeverre het aansluit bij de doelen uit het beleidsstuk. Om hier antwoord op 
te kunnen geven en in het vervolg op andere projecten data te verzamelen, is dit semi-kwalitatief 
onderzoek opgezet. 

 

1.2 Onderzoeksvragen 
Om antwoord te geven op de vraag van de provincie naar de impact van G.a.d.B. is er een hoofdvraag 
opgesteld. Deze luidt als volgt: “Wat is de bijdrage van “Groen aan de Buurt’ aan de betrokkenheid van 
vrijwilligers bij hun natuurlijke leefomgeving?”. De hoofdvraag zal aan de hand van de volgende vier 
deelvragen worden beantwoord: 
 
1. Op welke manier waren vrijwilligers betrokken bij hun natuurlijke leefomgeving vóór hun deelname 
aan G.a.d.B.? 
2. Op welke manier is hun huidige betrokkenheid bij hun natuurlijke leefomgeving veranderd door 
deelname aan G.a.d.B.? 
3. Leidt de bijdrage van G.a.d.B. op betrokkenheid van vrijwilligers tot inzet van bewoners? 
4. Wat is volgens de deelnemers de impact van G.a.d.B. op de buurt en haar bewoners? 
 
Door middel van interviews en enquêtes worden deze deelvragen, en daarmee de hoofdvraag, 
beantwoord.  Daarnaast is het ook belangrijk om de definities als “betrokkenheid”, “natuurlijke 
leefomgeving” en “vrijwilliger” te verduidelijken. Dit wordt gedaan door middel van een 
literatuurstudie en zal in het volgende hoofdstuk nader uitgelegd worden. 
 
 
 

Leeswijzer 
Het volgende hoofdstuk geeft de achtergrondinformatie over de gebruikte definities in het onderzoek. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de aanpak beschreven en geeft hoofdstuk 4 de resultaten weer. Tot 
slot beschrijft hoofdstuk 5 de conclusie en discussie. Verder zijn door het hele verslag ‘praatwolkjes’ 
te zien waarin quotes uit de interviews met respondenten worden laten zien.  
  

Het concept van Groen aan de Buurt: 

Van meer steen en minder contact naar minder steen en meer contact! 

Figuur 1 Het concept van Groen aan de Buurt 
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2. Achtergrondinformatie 
 
Voordat de betrokkenheid bij de natuurlijke leefomgeving van vrijwilligers 
gemeten kan worden, is het belangrijk om dieper in te gaan op wat de gebruikte 
termen precies inhouden. Aan hand van literatuur wordt hier zo goed mogelijk 
antwoord opgegeven. Allereerst wordt betrokkenheid en haar definitie uitgelegd, 
vervolgens de definitie van vrijwilliger. Als laatste wordt de natuurlijke 
leefomgeving uitgelegd zoals deze in dit onderzoek benaderd is.  
 

2.1 Betrokkenheid 
Studies naar betrokkenheid (in het Engels commitment genoemd) worden al gedaan sinds de jaren 60 
(Becker, 1960). Zeker op het gebied van organisaties is betrokkenheid een van de meest bestudeerde 
onderwerpen (Klein & Park, 2015). Er blijkt een veelvoud aan studies te zijn om betrokkenheid te 
definiëren en het mechanisme ervan te ontdekken. Wat opvalt is dat er veel verschillende meningen 
zijn over wat het precies inhoudt en wat de precieze definiete zou zijn. Meyer & Herscovitch hebben 
in 2001 een review studie gedaan waarbij ze al deze verschillende meningen hebben onderzocht met 
als doel eenduidig in de definitie te vinden. Zo zijn zij op de volgende definitie gekomen:  
 

“Commitment is a force that binds an individual to a course of action of relevance to one or more 
targets. As such, commitment is distinguishable from exchange-based forms of motivation and from 
target-relevant attitudes, and can influence behavior even in the absence of extrinsic motivation or 

positive attitudes.” (Meyer & Herscovitch, 2001, p. 301) 
 
Betrokkenheid bindt iemand dus aan een reeks bepaalde gedragingen waar een of meerdere doelen 
aan vast zit. Het is daarbij te onderscheiden van andere vormen van motivatie die gebaseerd zijn op 
uitwisseling en van doel gerelateerde houdingen. Zelfs zonder intrinsieke motivatie of een positieve 
houding kan betrokkenheid het gedrag beïnvloeden. Daarnaast geeft ook het Van Dale (2018) 
woordenboek een duidelijke betekenis aan het woord ‘betrokken’ namelijk dat iemand ergens deel 
van uit maakt, zich emotioneel verbonden voelt en zich persoonlijk voor iets verantwoordelijk voelt. 
 
Uit de literatuur komt ook naar voren dat er 3 typen betrokkenheid bij medewerkers bestaan. Namelijk 
affectief, continuïteit en normatief (Allen & Meyer, 1990). Hoewel deze bron uit 1990 dateert is het 
een zeer veel geciteerd artikel en wordt het nog steeds gebruikt in recente studies (Kumar, 2018; Jiang, 
et al., 2018; Talat, Ghulam & Ishfaq, 2018). Zo legt het uit dat bij affectieve betrokkenheid mensen 
voelen dat ze bij de organisatie passen, een thuis gevoel. Ze zijn het eens met de missie en visie en 
blijven er daarom werkzaam. In het geval van continuerende betrokkenheid komt het gevoel doordat 
ze geen keus hebben. Ze zijn niet in staat om welke reden dan ook om ander werk te vinden en blijven 
daarom bij de organisatie. Normatieve betrokkenheid daarentegen komt voort uit morele verplichting. 
Ze hebben het gevoel dat ze moeten blijven bij de organisatie omdat deze bijvoorbeeld niet zonder ze 
zou kunnen (Allen & Meyer, 1990). 
 
Veel van deze studies kijken echter naar de betrokkenheid met name van medewerkers bij een 
organisatie en onderzoeken waarom een medewerker wel of niet blijft. Voor dit huidige onderzoek is 
het met name interessant om te kijken naar betrokkenheid van vrijwilligers en of dit anders is dan bij 
medewerkers. Vrijwilligers werken immers op een andere basis voor een organisatie dan bijvoorbeeld 
loon zoals bij medewerkers (Boezeman & Ellemers, 2010). De WUR heeft hier juist onderzoek naar 
gedaan en keek met name naar de groene vrijwilligers (Van Bommel, Aarts & Turnhout, 2006). Dit zijn 
mensen die zich op allerlei wijzen inzetten voor de natuur. Wat blijkt is dat er 2 ontstaanswijzen zijn 
voor betrokkenheid bij de vrijwilliger en dat deze ieder een andere manier van uiting hebben. De eerste 
ontstaat wanneer iemand een probleem ervaart in zijn/haar omgeving. De bijdrage die dan wordt 
geleverd zal hopelijk het probleem verhelpen waarna de betrokkenheid bij de persoon ook weer 
afneemt. Het probleem is immers verholpen. Als tweede kan betrokkenheid ook ontstaan vanuit een 

“Soms kun je snel 
ontmoedigd raken 

door vragen als: hoe 
moet je het doen? 

en wie betaald het?” 
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intrinsieke motivatie namelijk passie voor natuur of omgeving. In dit geval draagt iemand graag bij 
ongeacht of hier een bepaald resultaat uit voort moet komen of niet. Dit laatste betekent ook een 
soort betrokkenheid die veel langer mee gaat dan bij het eerste geval. Daarnaast kwam ook naar voren 
dat bij het tegen gaan van natuur en landschap degradatie en verlies van biodiversiteit het blijkt dat 
betrokkenheid van burgers een belangrijke rol speelt (Van Bommel et al., 2006). Dit laatste is dan ook 
wat de provincie Utrecht probeert te bereiken met haar doelen in het provinciaal beleid voor natuur. 
Dat de burgers bij hun omgeving betrokken raken en dat er zodoende meer zorg ontstaat voor die 
omgeving.  
 

2.2 Vrijwilliger 
De vrijwilliger; “iemand die vrijwilligerswerk doet”, “iemand die zich vrijwillig meldt voor iets” (Van 
Dale, 2018). Hij of zij verricht werk “uit eigen beweging, niet gedwongen” (Van Dale, 2018). Dit zijn de 
definities zoals deze in het woordenboek worden uitgelegd. Het geeft een heldere betekenis aan het 
woord. Ook bestaat er in de literatuur een algemene definitie voor ‘vrijwilligerswerk’ wat luidt als volgt: 

“werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten 
behoeve van anderen of de samenleving” (MOVISIE, 2015). Hoewel het dus duidelijk is 

hoe deze termen worden gedefinieerd blijft wel de vraag waarom iemand vrijwilliger 
wordt of is.  
 
In vrijwilligerswerk zijn mensen vaak betrokken bij een organisatie door hun tijd te 
doneren. Als ze hier weinig tot geen onderkenning of waardering voor ontvangen 

blijkt het dat deze mensen snel stoppen of helemaal geen vrijwilliger willen zijn 
(MOVISIE, 2011). De betrokkenheid ontstaat vaak uit een passie waarbij de vrijwilliger 

ook de ruimte moet krijgen om het te kunnen uitwerken (MOVISIE, 2011). Dit onderdeel is ook 
terug te zien in de werkwijze van G.a.d.B. namelijk dat de bewoners de ruimte krijgen om datgene te 
doen waar ze zelf passie voor hebben. Eerder kwam ook al naar voren dat een betrokkenheid vanuit 
een intrinsieke motivatie ook wel passie, een langdurige manier van betrokkenheid als resultaat geeft 
(Van Bommel et al., 2006). 
 
In dit onderzoek zijn de vrijwilligers op verschillende manieren benoemd. De vrijwilligers zoals deze in 
de onderzoeksvragen worden genoemd, worden namelijk ook ‘deelnemers’ en ‘bewoners’ genoemd. 
In eerste instantie zijn het namelijk de bewoners die op de info avonden van G.a.d.B afkomen, zodra 
zij zich gaan inzetten voor een initiatief zijn zij dit vrijwillig aan het doen en nemen ze deel aan het 
project G.a.d.B. In het geval van deelvraag nummer drie: ‘Leidt de bijdrage van G.a.d.B. op 
betrokkenheid van vrijwilligers tot inzet van bewoners?’ wordt er met ‘vrijwilliger’ de deelnemer aan 
G.a.d.B bedoeld en met ‘bewoners’ worden de overige buurtbewoners van de deelnemers bedoeld. 
Later in het verslag zullen de deelnemers aan dit onderzoek als ‘respondenten’ benoemd worden. 
 

2.3 Natuurlijke leefomgeving 
In dit onderzoek wordt er gesproken over de natuurlijke leefomgeving, welke bestaat uit twee 
onderdelen. De eerste is het sociale vlak en de tweede het groene vlak. De leefomgeving is de 
letterlijke omgeving waarin een bewoner/vrijwilliger leeft. Dit is in en rondom de woning en de directe 
omgeving rondom de woning. Het sociale vlak gaat om alle sociale contacten en mensen waarmee 
iemand in zijn omgeving mee in aanraking komt. Zoals de buren, vrienden en familie. Het groene vlak 
houdt het fysieke groen in de omgeving in. Zoals het groen in en rondom eigen huis maar ook het park 
om de hoek. Een voorbeeld van betrokkenheid bij de natuurlijke leefomgeving van een vrijwilliger kan 
zijn dat hij/zij wekelijks samen met de buren de straat schoonhoudt of zorg draagt voor de struiken 
voor het huis.   

“Dat is de kern van 
vrijwilligerswerk, 
dat je het samen 

doet en niet dat je 
het alleen maar zit 
voor te schrijven” 
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3. Aanpak 
 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe het onderzoek precies is uitgevoerd. Het is opgedeeld 
in drie onderdelen namelijk de respondenten, het interview en de enquête. 
Alvorens hebben er gesprekken plaats gevonden met NMU, provincie Utrecht 
en de projectleiders van IVN en LEU om de juiste invulling en aanpak vast te 
stellen. Om een duidelijk beeld te krijgen is er gekozen voor zowel kwalitatieve 
als kwantitatieve methodes, namelijk een interview en een enquête. 
 

3.1 De respondenten 
Het onderzoek kijkt naar wat deelname aan G.a.d.B doet met de betrokkenheid bij de natuurlijke 
leefomgeving van de deelnemende bewoners van de pilotgemeenten. Binnen deze gemeenten zijn er 
verscheidenen groepen aan de slag gegaan en iedere groep heeft een zelfgekozen contactpersoon. Dit 
kunnen zowel mannen als vrouwen zijn en er is geen specifieke leeftijd. Tabel 1 geeft een overzicht 
van het aantal contactpersonen per pilot gemeente die voor het onderzoek zijn benaderd. Gemeente 
Zeist staat hier niet bij omdat deze nu net wordt opgestart. Ieder contactpersoon is per mail benaderd 
met de vraag of zij en hun werkgroepleden aan het onderzoek wilde mee doen. Allereerst werd 
iedereen gemaild waarbij ze op de hoogte werden gebracht van het onderzoek vervolgens ontvingen 
ze een week later de daadwerkelijke uitnodiging. Bij geen reactie werd er nog hoogstens 2 keer een 
herinneringsmail verstuurd. De mailberichten zijn te vinden in bijlage II. Allereerst werd dus de 
contactpersoon aangeschreven waarbij er werd geprobeerd om ook in contact te komen met de 
werkgroepleden zodat ook zij eventueel konden mee doen.  
 

Tabel 1 Aantal contactpersonen per gemeente 

Gemeenten Aantal contactpersonen  

Bunschoten 4 

Eemnes 4 

Nieuwegein 5 

Soest 8 

Werkhoven 5 

Wijk bij Duurstede 5 

Woudenberg 6 

 

3.2 Het interview 
Voor het verkrijgen van kwalitatieve data is er een interview opgesteld. Er is gekozen voor een 
semigestructureerd interview, wat inhoud dat er een vast aantal vragen zijn maar dat tijdens het 
interview er ruimte is voor meer diepgang op de onderwerpen. Zo zijn er 9 vragen opgesteld (Bijlage 
III) waarvan een aantal direct antwoord geven op de deelvragen. Het doel van het interview is om de 
“waarom” achter de antwoorden van iemand te achterhalen. Daarom is er geprobeerd om zoveel 
mogelijk interviews in persoon af te nemen maar wanneer dit niet mogelijk was, werd het interview 
telefonisch afgenomen. Als controle en verwerkingsgemak voor de interviewer is ook gevraagd of de 
geïnterviewde akkoord gaat met het opnemen van het interview wanneer dit in persoon gebeurd. Het 
opnemen werd dan gedaan met de recorder in de telefoon. 
 
Tijdens het interview is eerst een korte uitleg gegeven over de reden van het interview, waar het 
ongeveer over zal gaan en dat het ongeveer 20 minuten duurt. In het geval van een persoonlijk 
interview werd er gevraagd of het gesprek mocht worden opgenomen voor verwerkingsdoeleinden. 
Dan gaf de interviewer een korte toelichting van haar eigen achtergrond zodat ook de geïnterviewde 
wist wie hij/zij voor zich had. Een voor een werden de 9 vragen uit het interview aan de geïnterviewde 
gesteld en werden de antwoorden op een format op de laptop ingevuld. Het is belangrijk is dat het 
interview als een gesprek werd uitgevoerd en dat er flexibel werd omgegaan wanneer de 

“Vroeger moest ik 
niets van modder 
hebben, nu kan ik 
niet meer zonder” 

- Basisschool jongen 
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geïnterviewde de onderwerpen in een andere volgorde dan het format aan haalde. Na afloop is de 
geïnterviewde bedankt voor zijn/haar tijd en deelname. Vervolgens nam de interviewer de transcriptie 
van het interview door en controleerde deze op fouten en spellingsfouten en corrigeerde deze waar 
nodig. In het geval van een opgenomen interview, werd deze nageluisterd en de transcriptie bijgewerkt 
waar nodig.  
 
De volgende stap is dat alle interviews werden bewerkt voor data-analyse. Allereerst zijn de 
transcripties anoniem gemaakt door de namen en verdere gegevens van de geïnterviewde weg te 
halen. Dan werden de transcripties in onwillekeurige volgorde genummerd. Vervolgens zijn de 
antwoorden gecodeerd volgens de methode beschreven door Baarda, B. (2009). Dit houdt in dat de 
antwoorden een versimpelt label krijgen waardoor de antwoorden makkelijker te groeperen zijn en 
dus beter te analyseren. Deze labels zijn gebruikt voor het maken van diagrammen waar de 
antwoorden op kwantitatieve wijze zijn weergegeven. Om de essentie van het hele verhaal uit het 
interview te behouden zijn er ook van alle interviews korte samenvattingen gemaakt.  
 

3.3 De enquête 
Naast het vergaren van kwalitatieve data is er ook gekozen om kwantitatieve data te verzamelen door 
middel van enquêtes (Bijlage IV). De vragen zijn grotendeels gebaseerd op de enquête van Erwin 
Boezeman “Tevredenheidsonderzoek vrijwilligers” (Boezeman, E. & Ellemers, N.,2010). Deze enquête 
diende als inspiratie voor het op maat maken van 10 vragen. Vervolgens is er met 2 projectleiders van 
G.a.d.B dieper op de vragen gekeken en zijn deze naar wens aangepast. De antwoordkeuzen zijn 
gedaan op basis van de 5-punt Likert schaal en lopen van links: ‘helemaal niet mee eens’ naar rechts: 
‘helemaal mee eens’. Door te werken met deze schaal worden de dimensies in het antwoord 
duidelijker. Dan is er gekozen om met het programma SurveyMonkey te werken. Dit is een 
onlineprogramma waar enquêtes kunnen worden gemaakt, verstuurd en resultaten worden 
weergegeven. Vanwege het werken met een kosteloze versie van SurveyMonkey kan de enquête 
maximaal 10 vragen bevatten. Verder worden alle gegevens uit de enquête anoniem verwerkt 
waarmee sociaal gewenste antwoorden worden gemeden.  
 

Figuur 2 Startscherm SurveyMonkey enquête 
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Zodra de respondenten aan het interview hebben deelgenomen, ontvangen ze per mail een URL-link 
voor de online enquête. Via de mail opent er een web koppeling met de startpagina van de enquête 
(Figuur 2). Het invullen duurt naar schatting tussen de twee en vijf minuten. Mocht een respondent 
beslissen om niet met het interview mee te doen dan wordt er gevraagd of de respondent alleen de 
enquête wil invullen. Alle resultaten zijn door SurveyMonkey verwerkt en was in het programma per 
vraag weergeven. Vervolgens zijn er cirkeldiagrammen gemaakt om de resultaten duidelijk te 
weergeven.  
 

  

“Als iets mooier is in je buurt dan 
zorg je daar ook meer voor en ben 
je er zuiniger op. En als je het met 
elkaar doet en het wordt mooier 

dan gaan we allemaal zuiniger mee 
om” 

“Het kwam als een 
geschenk uit de hemel 

dat er ineens Groen 
aan de Buurt was” 

“Ik vind dat 
mensen een te 
grote afstand 

krijgen met natuur” 
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden alle resultaten van het onderzoek beschreven. Allereerst wordt er ingegaan 
de resultaten van het contact opnemen met de contactpersonen. Vervolgens worden de antwoorden 
uit de interviews beschreven. Tot slot worden de resultaten uit de enquête weergegeven. 
 

4.1 De respondenten  
Er zijn in totaal 37 contactpersonen uit 7 pilot gemeenten benaderd per mail. Hiervan zijn er 19 
interviews gerealiseerd. In sommige gevallen komen de uiteindelijke getallen niet overeen met het 
aantal contactpersonen benaderd. Dit komt doordat sommige contactpersonen iemand anders 
opgaven voor een interview of een extra interview met groepslid voorstelde. Het aantal afzeggingen 
laat zien wie er reageerde op de mailberichten maar aangaf niet mee te willen doen of alleen een 
enquête te willen invullen. Onder het aantal geen response vallen zoals gezegd het aantal dat na 5 e-
mails niet gereageerd heeft maar ook het aantal waar wel contact mee is geweest maar uiteindelijk 
geen verdere reactie uit gekomen is. Bij de gemeente Woudenberg zijn geen interviews gerealiseerd 
omdat bleek dat daar op hetzelfde moment een ander onderzoek was gestart. In overleg met de 
projectleider werd daarom besloten hen alleen de link voor de enquête te sturen en ze niet verder te 
belasten met interviews.  
 
Tabel 2 Het aantal contactpersonen en resultaten van contactopname 

Gemeenten Aantal 
contactpersonen  

benaderd 

Aantal interviews  
gerealiseerd 

Aantal 
afzeggingen 

Aantal geen 
response 

Bunschoten 4 1 - 3 

Eemnes 4 3 - 1 

Nieuwegein 5 2 - 3 

Soest 8 7 3 - 

Werkhoven 5 3 3 - 

Wijk bij Duurstede 5 3 1 1 

Woudenberg 6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Totaal 37 19 7 8 

 

4.2 Het interview 
In deze paragraaf worden de antwoorden uit de interviews toegelicht. Er zijn in totaal 19 interviews 
gerealiseerd waarvan deels per telefoon en deels in persoon afgenomen. Allereerst wordt per 
interview een korte samenvatting gegeven waarin de hoofdpunten die relevant zijn voor de 
onderzoeksvragen worden uitgelicht. Daarna de inzichtelijke weergave de gecodeerde interview 
antwoorden in grafieken. De interviews zijn tijdens het anonimiseren op onwillekeurige volgorde 
genummerd van 1 t/m 19. Bekijk de volledige antwoorden in de aparte bijlage (Bijlage V. Interview 
transcripties) en voor de vragen uit het interview zie bijlage IV. 
 

4.2.1. Korte samenvattingen 
Interview 1: 
Dit interview is telefonisch afgenomen met de contactpersoon van een werkgroep. De respondent was 
verhuisd naar een groener gebied waarna de gemeente veel groen heeft gekapt en weg gehaald. Dat 
de gemeente niets deed aan de slechte luchtkwaliteit frustreerde de respondent enorm. Dit heeft de 
respondent gestimuleerd om ook met G.a.d.B mee te doen net zoals het kind van de respondent via 
school deed. Voor deelname was de respondent niet geheel betrokken bij de natuurlijke leefomgeving 
maar door deelname is dit een beetje toegenomen. Betrokkenheid door G.a.d.B. vertaald te 
respondent naar het nu weten van welke mogelijkheden er zijn en weten dat er projecten zoals deze 
bestaan. Ook is de impact dat de respondent nu verantwoordelijkheid neemt op een bijdrage in een 
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groenere samenleving. In het proces had de respondent graag meer contact gehad met de 
projectleider van G.a.d.B. Helaas heeft de respondent het gevoel dat de groene initiatieven van G.a.d.B 
niet opwegen tegen de hoeveelheid bomenkap. Toch is de respondent wel gemotiveerd om door te 
gaan en het ook aan anderen door te geven. Verder gaf de respondent nog een tip om G.a.d.B meer 
op social media te promoten.  
 
Interview 2: 
Dit interview is persoonlijk afgenomen met een groepslid van de werkgroep. De respondent had al 
affiniteit met groen aan de buurt en deed hier al activiteiten voor. Uit nieuwsgierigheid en een wil om 
iets te doen in de buurt, is de respondent gaan mee doen met G.a.d.B. Hoewel de respondent zelf vond 
dat voor deelname aan G.a.d.B niet betrokken te zijn met de leefomgeving, bleek het tegendeel uit de 
antwoorden van de respondent. Er werd aangegeven zeker meer betrokken te zijn 
geworden met de natuurlijke leefomgeving en dit door te geven aan naasten. Er 
werd met positieve noot gesproken over de begeleiding van de projectleider en 
rol van G.a.d.B. Een van de dingen die sterk naar voren kwam was dat de 
respondent het zo leuk vind dat het werk door G.a.d.B zo zichtbaar is.  
 
Interview 3: 
Dit interview is telefonisch afgenomen met de contactpersoon van een werkgroep. 
De respondent gaf aan dat de deelname met G.a.d.B met name door de kinderen werd gedaan en niet 
door de respondent zelf. Wel maakte interesse en nieuwsgierigheid dat de respondent heeft 
meegeholpen met de realisatie van het project. De respondent is altijd al betrokken geweest bij de 
natuurlijke leefomgeving doormiddel van moestuinieren en goed contact met de buren. Het komt niet 
duidelijk naar voren of de respondent zelf meer betrokken is geworden maar er kwam wel naar voren 
dat de kinderen meer betrokken en enthousiast raakte. Daarnaast gaf de respondent aan door G.a.d.B 
op meer nieuwe plekken te komen en meer kennis op te doen. Het project is inmiddels al afgerond 
maar er zijn al weer nieuwe initiatieven bedacht.   
 
Interview 4: 
Dit interview is persoonlijk afgenomen met een groepslid in plaats van de contactpersoon van de 
werkgroep. De respondent was verhuisd naar deze woning vanwege de moestuin en de rustige groene 
buurt. Deelname met G.a.d.B kwam doordat het laagdrempelig was en ideeën kon spuien waar 
daadwerkelijk iets mee werd gedaan. Daarnaast was ook het beschikbare budget een motivator. 
Hoewel de respondent al betrokken was bij de natuurlijke leefomgeving d.m.v. moestuinieren en 
burencontact, is de betrokkenheid beter geworden. Er is zijn meer sociale contacten ontstaan en de 
respondent heeft meer kennis over planten gekregen. De respondent gaf aan het erg leuk te vinden 
om nu te weten dat iets kan, en iets zomaar kan veranderen en dat dit ook als een manier van 
integreren werkt. 
 
Interview 5:  
Dit interview is persoonlijk afgenomen met de contactpersoon van een werkgroep. Volgens de 
respondent stond het initiatief van de werkgroep al gepland en kwam G.a.d.B precies goed van pas. 
Dat er geld werd toegekend aan het idee maakte het interessant. De respondent gaf aan al betrokken 
te zijn bij de natuurlijke leefomgeving maar liever nog meer voor de natuur te willen doen. Door 
deelname is de betrokkenheid veel meer geworden en is de kijk op de gemeente ook verbeterd. Ook 
ontstaan er verbindingen tussen de mensen die mee doen en verminderd hun vermoeidheid. De rol 
van G.a.d.B is als ondersteunend ervaren met voldoende momenten van contact. Daarnaast had de 
projectleider het eigen netwerk gebruikt om de werkgroep met anderen te verbinden. De respondent 
gaf aan dat het zonder G.a.d.B nooit was gelukt.  

“Zelfs zonder de 
resultaten nu, leeft 
het al meer bij de 

mensen” 
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Interview 6: 
Dit interview is telefonisch afgenomen met de contactpersoon van een 
werkgroep. De respondent was altijd al erg betrokken geweest bij de natuurlijke 

leefomgeving maar doordat er een grote hoeveelheid bomen was gekapt na daar 
naar toe verhuisd te zijn werd de respondent aan het denken gezet en is daardoor 

meer voor groen gaan doen. De respondent en een kennis waren van mening dat de 
gemeente slordig om ging met het groen en daardoor kwamen ze naar de ideeënavond van G.a.d.B. 
Uiteindelijk kwam deelname doordat het als een verbinding met dorpsgenoten werd gezien en er 
budget beschikbaar was. Volgens de respondent is G.a.d.B een goede manier die relatief weinig geld 
kost. De betrokkenheid is dan ook zeker meer geworden. De rol van G.a.d.B in het proces werd als 
cruciaal, nuttig en nodig beschouwd. De respondent vindt het een aanrader voor de gemeente en 
dorpsgenoten en ziet er ook wat in als bedrijven er als investeerders bij worden betrokken. Wat betreft 
in de toekomst verder met het realiseren van een natuurlijke leefomgeving, is de respondent voor het 
leven getekend.  Aangezien het project nog niet zo ver is, vonden de werkgroepleden het te vroeg om 
met het interview mee te doen maar zouden dit wel over een jaar willen. 
 
Interview 7: 
Dit interview is persoonlijk afgenomen met twee contactpersonen, beiden van een ander project. 
Degene met het grootste project heeft de meeste antwoorden gegeven en de ander slecht enkele 
keren aangevuld. Nieuwsgierigheid en willen weten wat er aan het hand was maakte dat de 
respondenten naar G.a.d.B kwamen. Er lag een ontgonnen gebied in de buurt van de respondenten en 
daar wilde een van de twee respondenten samen met anderen iets mee doen voor het milieu, de 
natuur en de bijen. Op sociaal gebied was de respondent al betrokken maar wat betreft de natuur nog 
niet. Na deelname is er meer betrokkenheid met groen gekomen en is het intensiever geworden. De 
goede relatie tussen de gemeente en G.a.d.B geeft de deelnemers veel mogelijkheden volgens de 
respondent. Zowel het contact met de gemeente als de projectleider zijn als positief ervaren. Beide 
respondenten zijn het eens dat trekker van een groep zijn veel werk geeft. Het is nog te vroeg om te 
zeggen wat de impact op de sociale verbinding is maar potentie is er wel. Impact op de natuur is er al 
wel. De respondent vindt het een leuk initiatief een geeft het daarom ook door aan anderen maar of 
de respondent zelf in de toekomst verder wilt is nog niet zeker. Eerst dit project afwachten.   
 
Interview 8: 
Dit interview is persoonlijk afgenomen met twee personen, de contactpersoon en een groepslid van 
de werkgroep. Met een aantal bewoners waren ze al een tijd bezig om een stuk groen in de buurt te 
verbeteren maar kwamen helaas nooit verder bij de gemeente. Toen G.a.d.B kwam was dit als een 
schot in de roos en grepen ze het met beide handen vast. De werkwijze van G.a.d.B waarbij ze zelf aan 
de slag konden gaan en beschikbare subsidie gaf de doorslag. Voor hun deelname waren de 
respondenten al best betrokken bij hun natuurlijke leefomgeving. Zo was er al goed contact met de 
buren en beheerde ze het gezamenlijke stuk groen in de buurt. Toch is na deelname de betrokkenheid 
meer geworden, er is meer contact gekomen en er is zelfs een whatsappgroep aan gemaakt. De ene 
respondent geeft het verhaal alleen binnen de buurt door aan anderen en de andere respondent ook 
buiten de buurt. Door G.a.d.B hebben de respondenten kunnen bereiken wat ze wilde, het woongenot 
is verbeterd en is het verantwoordelijkheidsgevoel groter geworden. Er zijn al nieuwe plannen voor de 
toekomst bedacht die ze hopen weer via G.a.d.B te kunnen realiseren.  
 
Interview 9: 
Dit interview is telefonisch afgenomen met de contactpersoon van een werkgroep. De respondent 
werd aangesproken door het initiatief en werd daardoor gelijk betrokken om iets te doen. Daarnaast 
wilde de respondent ook graag nieuwe mensen ontmoeten. Toen het tijdens de avond bleek dat de 
andere buren ook graag wilde mee doen met het idee van de respondent, was dat de doorslag om mee 
te doen. Met het groen in de buurt was de respondent voor deelname nog niet zo betrokken, wel was 
er al goed contact met de directe omgeving. Na deelname is er meer contact ontstaan met mensen 

“Het wordt je dan 
ineens in de schoot 

geworpen dat er 
kansen zijn en geld is” 
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waarvan het niet verwacht werd. De respondent geeft betrokkenheid door d.m.v. het organiseren van 
lezingen over het woongebied maar ook doordat mensen langskomen en zien hoe groen de 
respondent woont. De rol van G.a.d.B is als stimulerend en initiërend ervaren. De methode is als een 
aanjaagfunctie wat goed werkt om anderen aan te zetten tot het doen van iets. Impact op het sociale 
vlak is al duidelijk aanwezig maar de impact op de natuur heeft nog wat tijd nodig om te ontwikkelen. 
De respondent zou ook in de toekomst nog steeds dit soort dingen willen doen en heeft anderen ook 
al aangeraden om met G.a.d.B mee te doen.  
 
Interview 10: 
Dit interview is telefonisch afgenomen met de contactpersoon van een werkgroep. Aangezien het 
project nog in de opstartfase zit en er nog niks is uitgevoerd konden een aantal vragen niet beantwoord 
worden. Het leek de respondent een beter idee om dit interview na een half jaar nog eens te doen. 
Wel heeft de respondent voor nu geprobeerd zoveel mogelijk antwoord te geven. De respondent was 
onlangs verhuist naar dit dorp en door G.a.d.B was het mogelijk nieuwe mensen te ontmoeten en iets 
bij te dragen. Daarnaast vindt de respondent het sowieso leuk om met projecten mee te doen. Toen 
de respondent tijdens de avond een aantal medestanders voor het idee kreeg zorgde dat voor de keuze 
om mee te doen. De betrokkenheid bij de natuurlijke leefomgeving voor deelname was vooral in 
sociale contacten met buren en mensen en affiniteit voor wonen in groen. Tot nu toe is de 
betrokkenheid al wat meer geworden en is de respondent actief aan het kijken naar groene plekken 
en mogelijkheden. Mocht het project succesvol zijn dan zou de respondent dit ook doorgeven aan 
anderen, maar op dit moment gebeurt dat nog niet. Helaas ondervindt het project weerstand uit de 
buurt wat de energie bij de respondent wegneemt. G.a.d.B biedt wel de nodige bemiddeling in dit en 
is daarnaast een goed en georganiseerd initiatief volgens de respondent. Verder geeft de subsidie een 
gevoel van mogelijkheid, dat het een serieus project wordt met kans van slagen.   
 
Interview 11: 
Dit interview is telefonisch afgenomen met de contactpersoon van een werkgroep. Het is de primaire 
drijfveer van de respondent om zoveel mogelijk eigen kennis en ervaring over te brengen naar 
anderen. G.a.d.B gaf hier de kans voor en zou ook een mogelijkheid zijn om nieuwe informatie op te 
doen. De respondent is altijd al erg actief en betrokken geweest met de natuur, het landschap en de 
leefomgeving. Toch gaf de respondent aan dat de betrokkenheid nog meer is geworden door G.a.d.B, 
met name op sociaal gebied. Door allerlei activiteiten, zoals een rondleiding, geeft de respondent het 
betrokkenheidsgevoel door aan anderen. De rol van G.a.d.B werd als prima ervaren en de respondent 
heeft zelfs weleens mogen helpen d.mv. advies. Op de vraag wat de impact op de natuur is gaf de 
respondent aan dat het geen natuur is maar landschap en dat mensen dit maken. Verder is de sociale 
verbinding in de buurt groter geworden. Andere mensen zouden ook zeker mee moeten doen omdat 
het ze bewuster van natuur en landschap maakt, aldus de respondent.  

 
Interview 12: 
Dit interview is persoonlijk afgenomen met de contactpersoon van een 
werkgroep. De respondent was al opzoek naar een financier voor het project 
en kende de projectleider al meerdere jaren. Zodoende is de respondent via 

deze weg bij G.a.d.B gekomen en kwam het dus eigenlijk omgedraaid tot stand. 
Voor deelname was de respondent al zeer betrokken bij de leefomgeving en deed hier 

al diverse activiteiten voor. De respondent gaf ook aan dat het niet zo zeer eigen betrokkenheid heeft 
verhoogd maar dat de meerwaarde zit in dat nu meer mensen betrokken zijn. Wel heeft de respondent 
door deelname meer mensen leren kennen en geeft dit succesvolle project weer energie voor een 
volgende klus. De aard van het project is aanleg van fysiek groen waardoor er minder impact op het 
sociale vlak is maar wel veel impact op de natuur in de buurt. Hoewel de respondent actief over het 
project en G.a.d.B praat met anderen, heeft de respondent niet het idee dat mensen daardoor meer 
betrokken worden. De respondent blijft in de toekomst ook op allerlei manieren betrokken.  
 
Interview 13: 

“Er vindt 

kruisbestuiving plaats 

in de activiteiten die 

worden aangereikt” 



 14 

Dit interview is persoonlijk afgenomen met een groepslid van de werkgroep. De respondent was 
verhuisd naar dit dorp vanwege het mooie gebied en wilde zich daarom inzetten om de 
landschappelijke waarde te behouden. De respondent vindt het belangrijk om iets te doen voor de 
omgeving zodat het groen blijft en G.a.d.B was hier een mooie gelegenheid voor. Voor deelname was 
de respondent in de vorige woonwijk niet heel actief met de leefomgeving. Heel soms werd er mee 
gedaan activiteiten voor natuurbehoud in de buurt. Nu met deelname aan G.a.d.B is er wel wat meer 
betrokkenheid ontstaan, toch is er nog wat werk nodig om meer mensen uit de straat mee te krijgen. 
Er is wel de verwachting dat de betrokkenheid groter wordt. Verder heeft de werkgroep moeite met 
het bepalen waar ze precies aan willen werken in de buurt. Dit maakt dat de respondent de 
betrokkenheid niet door geeft aan anderen. Zodra ze dit weten dan wil de respondent de mensen er 
wel voor warm maken. G.a.d.B heeft ondersteund bij het uitwerken van het bestaande idee, zonder 
was het nooit van start gegaan. Impact op de respondent is zowel positief als negatief, het geeft 
namelijk een verplichting en prestatiedruk maar het biedt ook de gelegenheid om de omgeving te 
verbeteren. Het is nog te kort om de impact op de natuur aan te geven, de respondent vindt dat het 
beter over een jaar gevraagd kan worden. De respondent vindt G.a.d.B een belangrijke manier om 
groen in de buurt te verbeteren en raad dit anderen dan ook zeker aan.  
 
Interview 14: 
Dit interview is telefonisch afgenomen met de contactpersoon van een werkgroep. Samen met andere 
buurtgenoten, was de respondent niet geheel tevreden met het groen in de buurt. De respondent had 
echter geen verstand van dingen regelen bij de gemeente aangaande het groen. Het kwam dus goed 
uit toen vervolgens de oproep voor G.a.d.B in de brievenbus kwam. De werkgroep kon daarna met de 
voucher de nodige spullen aanschaffen maar toen ze niet aan het vaste bedrag kwamen werd dit eerst 
niet goed gekeurd. De respondent en de groepsleden vonden dit raar en wilde toen eigenlijk stoppen. 
Vervolgens kwamen er toch meer aanvragen voor de spullen waardoor ze wel het minimale bedrag 
haalde en dit konden ontvangen. Voor deelname was de respondent op zowel groen vlak als sociaal 
vlak al zeer betrokken. Met name in samen dingen in de buurt uitvoeren is de respondent meer gaan 
doen door G.a.d.B. De respondent vond het erg leuk om direct tijdens de avond aan de slag te gaan en 
dat het dus niet bij alleen een idee bleef. Door G.a.d.B is de respondent weer enthousiast geworden 
en worden meer mensen aangestoken als een lopend vuurtje. Daarnaast zorgt het project voor een 
verhoogde biodiversiteit en dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor het groen in de buurt.  
 
Interview 15: 
Dit interview is persoonlijk afgenomen met een vervangend persoon voor de contactpersoon die zelf 
slecht zijdelings betrokken is bij G.a.d.B. Een beetje vanuit eigen belang voor eigen project werd de 
respondent betrokken bij G.a.d.B. Dit gaf namelijk gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen en 
het project wat bekendheid te geven. De respondent was erg enthousiast en ging daarom door. Als 
mensen zelf zeggenschap krijgen dan verhoogt dat de verbondenheid met wat ze doen vindt de 
respondent. Voor deelname was de respondent met name betrokken op het sociale vlak maar niet op 
het groene vlak. Door zijdelings betrokken te zijn is de respondent vaak wezen kijken bij de 
werkzaamheden. Verder geeft de respondent betrokkenheid door via de opvoeding van zijn kinderen 
en door er met anderen over te praten. De respondent vindt G.a.d.B een goed initiatief met kans van 
slagen. Betrokkenheid vergrotend is een grote factor in het project. Impact op de natuur in de buurt is 
zeker aantoonbaar. Er komt meer besef van er mogelijk is. De respondent raad anderen zeker aan om 
me te doen. Want er ontstaan verbindingen met andere mensen en verbindingen met de natuur.  
 
Interview 16: 
Dit interview is telefonisch afgenomen met de contactpersoon van een werkgroep. 
De respondent is er niet vanaf het begin bij geweest maar heeft het later van een 
deelnemer uit de buurt overgenomen. De belangrijkste reden om mee te doen was 
om het groen in de buurt te behouden. Voor deelname was de respondent als een 
huis-tuin bezitter betrokken bij het eigen huis en door praatjes met de buren. Door met 
G.a.d.B de handen uit de mouwen te steken werd toch de betrokkenheid vergroot. Ook 

“Zonder G.a.d.B 
was het nooit van 
start gegaan, dat 

is heel eenvoudig” 
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maakte de subsidie meer dingen mogelijk en bracht G.a.d.B mensen bij elkaar. De respondent vindt 
het leuk om het succes van het project aan anderen te vertellen en geeft zo betrokkenheid door. 
Hoewel het eerst onduidelijk was wie van welke organisatie was bij G.a.d.B is het contact met de 
projectleider goed ervaren. De impact van G.a.d.B op de respondent is naast het vergroten van 
betrokkenheid en buurtcontact ook het vergroten van kennis. Wat de impact op de natuur is was een 
lastige vraag maar de fysieke aanleg verhoogt in ieder geval de biodiversiteit. De respondent vindt het 
fijn dat G.a.d.B ondersteuning, expertise en financiën biedt en raad het anderen zeker aan om mee te 
doen.  
 
Interview 17: 
Dit interview is persoonlijk afgenomen met de contactpersoon van een werkgroep. De respondent was 
door huidige betrokkenheid bij een landschapsstichting al betrokken bij het ontwikkelen en opzetten 
van G.a.d.B in die gemeente. Het bood namelijk een opening om aan bestaande actiepunten van de 
stichting te werken en zo de landschappelijke waarde van het gebied te herstellen. Door G.a.d.B is de 
betrokkenheid bij de respondent wel toegenomen. Er ontstaan zelfs praatjes met deelnemers van 
andere werkgroepen en de buurt wordt nog groener. De respondent geeft betrokkenheid door aan 
anderen door te praten over wat er gebeurd, het is als een kettingreactie. Het is voor de respondent 

zelf ook een pilotproject over hoe meer mensen betrokken raken. G.a.d.B zorgde 
voor een doorbraak in dat het niet kan, er geen draagvlak is en geen geld is. 
Hierdoor gaf het de kans om diepgewortelde wensen te realiseren. De 
respondent is nu weer vol moet dat dingen mogelijk zijn. De impact van G.a.d.B 
is dat het voor meer sociale verbindingen zorgt en de buurt vergroent. De 

respondent heeft al mensen doorgestuurd om mee te doen en zal zelf ook altijd 
actief blijven.  

 
Interview 18: 
Dit interview is persoonlijk afgenomen met de contactpersoon van een werkgroep. De respondent was 
onlangs verhuist naar deze buurt waardoor de omgeving nieuw was. Andere bewoners en de 
respondent waren benieuwd hoe het stuk groen in hun buurt beheert zou gaan worden en wat zij daar 
eventueel in konden doen. Hierdoor zijn ze naar de avond van G.a.d.B gekomen. Voor G.a.d.B was de 
respondent helemaal niet betrokken bij de natuurlijke leefomgeving maar nu de respondent met 
pensioen is meer inzet ontstaan. Nu door deelname is de respondent zelfs met verrekijker naar de 
natuur gaan kijken, iets wat voorheen nooit gebeurd zou zijn. De respondent vindt het leuk om er met 
anderen over te praten en geeft het op die manier door. De rol van G.a.d.B is positief ervaren en 
volgens de respondent was het zonder G.a.d.B nooit tot stand gekomen. Hoewel de impact op de 
sociale verbindingen in de buurt nog pril zijn is wel de verwachting dat sterker wordt. De respondent 
raad anderen ook aan via G.a.d.B een idee uit te werken omdat het belangrijk is dat het niet alleen uit 
de gemeente komt. Daarnaast is ook het beschikbare budget een belangrijke stimulans. Afhankelijk 
van hoeveel tijd het huidige project opslokt zal de respondent wel of niet actief blijven in de toekomst.  
 
Interview 19:  
Dit interview is telefonisch afgenomen met de contactpersoon van een werkgroep. Het project zich in 
de opstartfase maar is inmiddels gestagneerd. De respondent vindt dat er te veel tegels en beton in de 
tuinen worden verwerkt. Ook gebeurd het vaak dat de gemeente groen grond verkoopt en het 
vervolgens vervangt met betegeling. Hierdoor heeft de respondent samen met een buur dit project 
opgezet. Voor deelname was de respondent betrokken bij eigen tuin en actief met naaste buren maar 
verder niet. De respondent geeft aan dat het nu door G.a.d.B niet veel groter is geworden. Dit komt 
volgens de respondent omdat het maar een klein project is waar slechts een paar bekende buren wat 
mee doen. Het is niet een betrokkenheid vergroten project, aldus de respondent. Wel denkt de 
respondent de betrokkenheid door te geven op individueel niveau, maar vindt het wel taaie kost. 
Tijdens het project heeft de respondent weinig contact gehad met G.a.d.B en vond de respondent de 
gemeente halfslachtig. De respondent schat de impact van G.a.d.B minimaal. G.a.d.B kan wel worden 
opgestart maar de gemeente beschermt een paar bomen en de rest gaat eruit. Toch raadt de 

“Groen aan de Buurt 
creëert de 

mogelijkheid om je 
diepgewortelde 

wensen te realiseren” 
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respondent anderen wel aan om mee te doen want het is op zich een goed initiatief. De respondent 
blijft in de toekomst actief met het realiseren van een natuurlijke leefomgeving.  
 

4.2.2. Betrokkenheid 
Op basis van de antwoorden uit de interviews is de mate van betrokkenheid van vóór en na 
deelname bepaald (figuur 3). Er zijn 7 verschillende antwoorden uit voor gekomen: 
 
1. Ja, meer: De respondent was voor deelname al betrokken bij de natuurlijke leefomgeving en na 
deelname is de betrokkenheid nog meer geworden. Dit geldt voor acht respondenten. 
2. Ja, niet meer: De respondent was voor deelname al betrokken bij de natuurlijke leefomgeving en na 
deelname is de betrokkenheid niet meer geworden. Dit geldt voor één respondent. 
3. Ja, beetje meer: De respondent was voor deelname al betrokken bij de natuurlijke leefomgeving en 
na deelname is de betrokkenheid een beetje meer geworden. Dit geldt voor één respondent. 
4. Nee, meer: De respondent was voor deelname niet betrokken bij de natuurlijke leefomgeving en na 
deelname is de betrokkenheid meer geworden. Dit geldt voor één respondent. 
5. Beetje, beetje meer: De respondent was voor deelname een beetje betrokken bij de natuurlijke 
leefomgeving en na deelname is de betrokkenheid een beetje meer geworden. Dit geldt voor twee 
respondenten. 
6. Beetje, meer: De respondent was voor deelname een beetje betrokken bij de natuurlijke 
leefomgeving en na deelname is de betrokkenheid meer geworden. Dit geldt voor twee respondenten 
7. Beetje, niet meer: De respondent was voor deelname een beetje betrokken bij de natuurlijke 
leefomgeving en na deelname is de betrokkenheid niet meer geworden. Dit geldt voor één respondent. 
 
Acht van de 19 respondenten waren voor deelname al betrokken bij hun natuurlijke leefomgeving 
maar zijn door hun deelname nog meer betrokken geworden. Daarnaast geldt voor vijf respondenten 
dat zij meer betrokken zijn geworden na hun deelname en waren voor deelname een beetje betrokken 
bij hun natuurlijke leefomgeving. Voor twee van de 19 respondenten geldt dat zij door deelname niet 
meer betrokken zijn geworden bij hun natuurlijke leefomgeving. Zeker 14 van de 19 respondenten zijn 
door hun deelname meer betrokken geworden bij hun natuurlijke leefomgeving, maar verschillen in 
mate voor hun deelname. Hoewel de meeste al wel of een beetje betrokken waren voor deelname, 
gold dit voor één respondent niet.  
 

 
Figuur 3 Staafdiagram over de mate van betrokkenheid vóór en na deelname 
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Tijdens het interview is de respondenten gevraagd of zijn hun betrokkenheid ook doorgeven aan 
anderen. Op deze vraag heeft bijna iedereen ja gezegd, namelijk 17 van de 19 respondenten (Figuur 
4). De overige twee respondenten antwoordde nee op de vraag.  
 

 
Figuur 4 Staafdiagram over betrokkenheid doorgeven 

 

4.2.3. Impact volgens respondenten 
In het interview zijn de respondenten gevraagd wat volgens hen de impact van G.a.d.B is op zichzelf, 
op de sociale verbindingen in hun buurt en op de natuur in hun buurt. De antwoorden zijn per 
onderdeel zijn geturfd op hoe vaak deze door respondenten zijn genoemd. Een respondent geeft vaak 
meerdere omschrijvingen van de impact waardoor het totaal aantal niet gelijk is aan het aantal 
respondenten.  
 

Figuur 5 Impact van G.a.d.B. op de deelnemers zelf volgens de deelnemers 
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In vergelijking tot impact op de sociale verbinding en de natuur gaven de respondenten de meeste 
verschillende omschrijvingen van de impact op zichzelf door G.a.d.B (Figuur 5). Dat G.a.d.B 
ondersteunend is voor de deelnemers is het meest genoemd. Ook werd veel genoemd dat er plezier 
werd ervaren aan de deelname en dat het de respondenten meer betrokken maakt. Slecht eenmaal 
werden opluchting, meer woongenot, positiviteit, een wijze van integratie en geen impact genoemd.  
 
De respondenten gaven de meeste keren aan dat volgens hen de impact van G.a.d.B. op de sociale 
verbinding in de buurt dat deze verbeterd (Figuur 6). Ook werd er vaak alleen aangegeven dat G.a.d.B 
impact had. Verder vonden de respondenten ook dat het voor nieuwe ontmoetingen zorgde en enkele 
zeiden dat deze impact nog komt.  
 

 
Figuur 6 Impact van G.a.d.B. op de sociale verbinding in de buurt volgens de deelnemers 

 
Impact van G.a.d.B. op de natuur in de buurt is volgens veel respondenten aanwezig (Figuur 7). Een 
aantal gaven aan dat deze impact meer groen inhoudt. Verder zeiden een aantal respondenten dat 
ze impact nog komt. Volgens enkele respondenten is de impact op de natuur het herstellen van het 
landschap.  

 
Figuur 7 Impact van G.a.d.B. op de natuur in de buurt volgens de deelnemers 
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4.3 De enquête  
In deze paragraaf worden de resultaten uit de enquête weergeven. De verdeling van de antwoorden 
zijn in een cirkeldiagram weergeven per vraag. De enquête is in totaal 25 keer ingevuld waarbij twee 
respondenten ieder één vraag hebben overgeslagen.  
 

4.3.1. Resultaten stelling 1 
Voor 21 van de 25 respondenten is een groene buurt belangrijk. Daarnaast gaven drie mensen aan het 
hier enigszins mee eens te zijn. Ook was één respondent het enigszins niet mee eens met de stelling. 
Verder gaf geen van de respondenten aan neutraal tegen over de stelling te staan of het helemaal niet 
mee eens te zijn.  
 

 
Figuur 8 Resultaten stelling 1 

4.3.2. Resultaten stelling 2 
Als er iets gebeurt met het groen in de buurt dat trekken 13 van de 25 respondenten dit persoonlijk 
aan. Hier zijn 10 respondenten het enigszins mee eens en staat één respondent hier neutraal in. Verder 
is ook één respondent het hier enigszins niet mee eens. Geen van de respondenten is het helemaal 
niet eens met de stelling.  
 

 
Figuur 9 Resultaten stelling 2 
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aan hier neutraal in te staan. Geen van de respondenten is het enigszins of helemaal niet eens met de 
stelling. Verder heeft één respondent deze vraag geheel overgeslagen.  
 

 
Figuur 10 Resultaten stelling 3 

4.3.4. Resultaten stelling 4 
Drie van de 25 respondenten voelt zich verantwoordelijk om zich in te zetten voor een sociale buurt. 
Daarnaast waren 19 respondenten het enigszins eens met deze stelling en drie staan er neutraal in. 
Geen van de respondenten voelt helemaal niet of enigszins niet verantwoordelijk.  
 

 
Figuur 11 Resultaten stelling 4 
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Figuur 12 Resultaten stelling 5 

4.3.6. Resultaten stelling 6 
20 van de 25 respondenten gaven aan dat ze met Groen aan de Buurt mee doen omdat zij natuur in 
hun buurt belangrijk vinden. Vier respondenten waren het enigszins eens hier mee en één respondent 
staat hier neutraal in. Verder waren er geen respondenten die het helemaal niet of enigszins niet eens 
waren met de stelling.  
 

 
Figuur 13 Resultaten stelling 6 

4.3.7. Resultaten stelling 7 
Van de 25 respondenten doen 8 mensen mee met Groen aan de Buurt omdat ze een sociale buurt 
belangrijk vinden. 13 respondenten zijn het enigszins eens met de stelling en twee staan er neutraal 
in. Daarnaast is één respondent het er enigszins niet mee eens en geen van alle respondenten is het 
helemaal niet mee eens. Verder heeft één persoon deze vraag volledig overgeslagen.  
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Figuur 14 Resultaten stelling 7 

4.3.8. Resultaten stelling 8 
Door hun deelname aan Groen aan de Buurt voelen 16 van 25 respondenten zich meer betrokken bij 
hun natuurlijke leefomgeving. Hier zijn verder zeven respondenten het enigszins mee eens maar staan 
twee respondenten hier neutraal in. Met de stelling is verder geen van de respondenten het helemaal 
niet of enigszins niet mee eens.  
 

 
Figuur 15 Resultaten stelling 8 

4.3.9. Resultaten stelling 9 
Van de 25 respondenten voelen 14 zich door Groen aan de Buurt ondersteund in het opstarten, 
uitwerken en uitvoeren van hun initiatief. Daarnaast zijn er zeven respondenten die het hier enigszins 
mee eens zijn en twee staan hier neutraal in. Dan is er nog één respondent die het er enigszins niet 
mee eens is en één respondent die het er helemaal niet mee eens is.  
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Figuur 16 Resultaten stelling 9 

4.3.10. Resultaten stelling 10 
Door Groen aan de Buurt hebben 13 van de 25 respondenten andere mensen weten te 
enthousiasmeren om actief mee te doen. Voor 6 van de respondent geld dat ze er enigszins mee eens 
zijn. Ook staan 6 respondenten neutraal in deze stelling. Verder zijn er geen respondenten die het 
enigszins niet of helemaal niet mee eens zijn.  
 

 
Figuur 17 Resultaten stelling 10 
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werkgroepen is gegaan. Nieuwsgierigheid naar hoe het nu met de andere groepen gaat is hier in een 
belangrijke factor. Daarnaast waren er twee respondenten die zich hadden ingezet voor de 
voucherregeling en de voucher graag hadden ontvangen. Maar omdat ze er te laat over gehoord 
hadden en de eerste de meeste kans maakte, ontvingen ze de voucher niet. De respondenten vonden 
dit zeer jammer en één van hen gaf als suggestie om de toekenning de volgende keer op een andere 
wijze te doen.  
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5. Conclusie 
 
In dit onderzoek is er gekeken naar deelnemers van Groen aan de Buurt en hun betrokkenheid bij hun 
natuurlijke leefomgeving, en welk effect deelname hierop heeft. Hier werd de volgende hoofdvraag 
voor opgesteld: “Wat is de bijdrage van “Groen aan de Buurt’ aan de betrokkenheid van vrijwilligers 
bij hun natuurlijke leefomgeving?”. Ter beantwoording van de hoofdvraag worden de vier deelvragen 
in dit stuk beantwoord.  
 
Uit de interviews blijkt dat de vrijwilligers voor hun deelname op allerlei manieren betrokken waren 
bij hun natuurlijke leefomgeving. Voor de meeste respondenten was dit contact met de buurt of buren 
in meer en mindere mate. Ook letten en/of zorgen voor groen of natuur rondom hun woning en in de 
buurt. Daarnaast ook lid zijn van verenigingen of lokale partijen. Verder gebeurde dit ook door alleen 
in eigen tuin actief te zijn zoals moestuinieren. Dan waren er ook respondenten die houden van wonen 
in het groen, sommige waren hiervoor verhuisd. Tot slot geldt voor enkele respondenten dat zij in hun 
loopbaan diverse werkzaamheden voor de natuur hebben verricht.  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat Groen aan de buurt de betrokkenheid van de deelnemers bij hun natuurlijke 
leefomgeving mogelijk kan vergroten. Dit is zowel gebleken tijdens de interviews als uit de enquêtes. 
Namelijk, 14 van de 19 interview respondenten gaven aan meer betrokken te zijn geworden. Dit houdt 
in dat de mate van betrokkenheid meer is geworden of dat er nieuwe betrokkenheid is ontstaan. Bij 
23 van de 25 enquête respondenten leidt deelname aan G.a.d.B tot enige toename van betrokkenheid. 
Namelijk voor 16 enquête respondenten geld dat ze het helemaal eens zijn en voor 7 respondenten 
dat ze het enigszins eens zijn met deze stelling.  
 
Op de enquêtevraag of de deelnemers door G.a.d.B anderen hebben weten te enthousiasmeren om 
mee te doen, was niet iedereen het volledig eens. 13 van de 25 respondenten zijn het volledig mee 
eens, 6 respondenten zijn het enigszins mee eens. Dan zijn er ook 6 respondenten die hier neutraal in 
staan. Toch waren er geen respondenten die het oneens met de stelling zijn. Verder blijkt uit de 
interviews dat bijna iedere respondent betrokkenheid wel door geeft, slechts twee respondenten 
deden dit niet. Het lijkt dus dat betrokkenheid grotendeels wel wordt doorgegeven door de 
deelnemers maar dat niet iedereen het gevoel heeft hier anderen mee te kunnen enthousiasmeren 
om mee te doen.  
 
Wat volgens de deelnemers de impact van G.a.d.B. is, werd op veel verschillende manieren 
omschreven tijdens de interviews. De meeste respondenten gaven aan dat de impact op hunzelf 
ondersteunend is, betrokkenheid vergroot, plezier geeft, verbindend werkt en een mogelijkheid biedt 
om iets te doen. Daarnaast werd er ook vaak genoemd dat G.a.d.B. een impact heeft op de sociale 
verbinding in de buurt. Voor veel was dit dat het de sociale verbinding verbeterd. Maar ook zorgt het 
voor nieuwe ontmoetingen. Enkele keren werd er genoemd dat de impact nog moet komen. Er is 
volgens de respondenten ook impact op de natuur in de buurt. De meeste keren werd genoemd dat 
het voor meer groen zorgt. Een aantal zei ook dat de impact nog moet komen. Enkele noemde dat het 
oorspronkelijk landshap hersteld. Daarnaast is het volgende uit de enquête gebleken: zeker 18 van de 
25 respondenten hebben het gevoel dat ze door hun deelname aan G.a.d.B iets 
bijdragen aan een groenere en een socialere buurt. Hier waren ook nog eens 
7 respondenten het enigszins mee eens.  
 
De bijdrage van G.a.d.B aan de betrokkenheid van vrijwilligers bij hun 
natuurlijke leefomgeving is dat het: de betrokkenheid kan vergroten, 
deelnemers in staat kan stellen om anderen te enthousiasmeren en dat 
het een impact heeft op deelnemers, de sociale verbinding in de buurt en de 
natuur in de buurt.  
 
 

“Ik ben eigenlijk 
enthousiaster geworden 
voor de buurt en ik heb 

ook wel het idee dat ik mij 
meer betrokken voel met 
de mensen in de buurt” 
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6. Discussie 
Voor dit onderzoek zijn interviews en enquêtes afgenomen om de impact van G.a.d.B. op 
betrokkenheid bij de natuurlijke leefomgeving van deelnemers te achterhalen. Van de 37 
contactpersonen hebben uiteindelijk 19 mee gedaan aan een interview. Daarnaast hebben nog eens 
25 deelnemers de enquête ingevuld, naar verwachting is dit merendeels ook door de contactpersonen 
zelf gebeurd. Naar verwachting hebben beide methodes over het algemeen een positieve noot over 
G.a.d.B. en deelname hieraan.  
 
Opvallend aan de resultaten is dat veel van de respondenten al betrokken was bij hun natuurlijke 
leefomgeving voordat zij mee deden aan G.a.d.B. Dit kan ook verklaren waarom de deelnemers in 
eerste instantie op het project afkwamen in tegenstelling tot andere bewoners die niet hebben 
meegedaan. Ook is het merendeel van de respondenten de vrijwillige contactpersoon van die 
werkgroep. Dat zij gekozen hebben om als contactpersoon te fungeren kan wellicht ook iets zeggen 
over de mate van betrokkenheid van die deelnemer. De andere helft van alle 37 contactpersonen 
hebben niet aan het onderzoek mee gedaan. Sommige hebben zich daadwerkelijk afgemeld en 
sommige hebben geen respons gegeven. Het zou mogelijk zo kunnen zijn dat deze groep zich minder 
betrokken voelt en daarom niet op het verzoek in ging. Toch was de uiteindelijke respons van de groep 
net over de helft en daarom representatief.  
 
Wat ook naar voren is gekomen is dat de fase van het project en het succes van een project een relatie 
lijkt te hebben op de aangegeven betrokkenheid van de deelnemer en of de deelnemer dit doorgeeft. 
Bij een aantal interviews bleek het project niet goed te lopen, bijv. door tegenwerking van de buurt, 
waarbij de respondent aangaf zelf minder zin te hebben in het project. Ook werd bij deze gevallen de 
impact van G.a.d.B lager ingeschat. Dit geeft de indruk dat de betrokkenheid van de deelnemers in 
verband staat met hoe goed zij datgene kunnen uitvoeren wat ze zich hebben voorgenomen om te 
doen. Een mogelijke verklaring voor de negatieve uitspraken kan zijn dat de vrijwilliger zijn passie niet 
kan uiten en daardoor ongemotiveerd raakt of de erkenning voor hun inzet ontbreekt (MOVISIE, 2011). 
Het kan interessant zijn om de precieze verklaring te achterhalen bij de deelnemers.  
 
Dan zijn er nog enkele kanttekening bij het onderzoek die belangrijk zijn om te noemen. Bij ieder 
interview dat wordt afgenomen is er een risico dat de interviewer een bepaalde invloed heeft op het 
interview. Dit zou kunnen zijn door de werkwijze en deskundigheid van de interviewer. Om dit te 
voorkomen is tijdens dit onderzoek altijd gewerkt met dezelfde materialen en is het interview door 
dezelfde persoon afgenomen. Hierdoor is variatie in werkwijze voorkomen. Daarnaast heeft de 
interviewer vanuit kennis en ervaring gehandeld met interviewen. Wat ook een rol kan spelen is dat 
de aanwezigheid van de interviewer in het gesprek, de kans op sociaal gewenste antwoorden 
verhoogd. Door de geïnterviewde op zijn gemak te stellen en geen mening te geven op de antwoorden, 
is geprobeerd dit te beperken. Door in dit onderzoek ook van enquêtes gebruik te maken is de kans op 
sociaal gewenste antwoorden beperkt gebleven. Bovendien heeft de interviewer zo min mogelijk 
antwoorden van respondenten gestuurd, bijvoorbeeld door deze gedeeltelijk voor de respondent in te 
vullen. Hierbij was het de kunst om de juiste antwoorden van de respondent te verzamelen zonder 
hier invloed op uit te oefenen. Hierdoor kan het zijn dat er variatie zit in het soort antwoorden van alle 
respondenten aangezien ieder het anders zou kunnen interpreteren.  

 
Het advies voor vervolgonderzoek is om een soortgelijk 

onderzoek uit te voeren na een half jaar of jaar nadat een 
deelnemer/werkgroep gestart is met de uitvoering van het 
initiatief. Daarnaast zou het vervolgonderzoek kunnen focussen 

op de deelnemers die geen contactpersonen zijn. Hierdoor kan 
het vraagstuk in bredere zin begrepen worden.  

 
 
 

“Groen aan de buurt 
heeft dingen mogelijk 

gemaakt door subsidies 
en heeft mensen bij 

elkaar gebracht.” 
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Bijlage I. De buurtaanpak van Groen aan de Buurt 
 
De schematische weergave van de buurtaanpak van Groen aan de Buurt. Het contract is een duidelijk 
startpunt waarna een aantal stappen volgen. Uiteindelijk zal de binnenste cirkel zichzelf blijven 
herhalen en blijft de buurt actief betrokken bij haar natuurlijke leefomgeving. 
Bron: IVN, Utrecht  
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Bijlage II. De mailberichten 
 
De eerste mail 
 
Beste, 
Deze mail ontvang je als contactpersoon voor Groen aan de Buurt. Wij vanuit Groen aan de Buurt doen een 
onderzoek en we hopen dat jij, of een van de andere werkgroepleden, hier aan mee wilt doen. 
 
Mijn naam is NAAM en ik ben werkzaam bij IVN voor Groen aan de Buurt. In de komende weken houd ik mij 
bezig met het onderzoeken van het effect van Groen aan de Buurt op het gevoel van betrokken zijn met je 
natuurlijke leefomgeving.  
Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen: 
- Een interview, in persoon of telefonisch (20 minuten) 
- Korte online vragenlijst (5 minuten) 
 
In de aankomende weken zal je een e-mail ontvangen met de vraag of je wilt deelnemen aan dit onderzoek. 
Daarna maak ik graag een afspraak met je en ontvang je de online vragenlijst per mail.  
 
Waarom dit onderzoek? 
Groen aan de Buurt is een project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en Natuur en Milieu Federatie 
Utrecht. De provincie is opdrachtgever en hoofdfinancier. Een van de pijlers in het provinciale natuurbeleid 
draait om het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij hun natuurlijke leefomgeving. Met onder andere 
het project Groen aan de Buurt geeft de provincie invulling aan dit beleid. Met dit onderzoek kijken we wat de 
impact is van Groen aan de Buurt op betrokkenheid en inzet voor de natuur.   
 
Voor vragen mag je mij altijd via dit e-mail adres benaderen of telefonisch op X.  
 
Hartelijke groet,  
 
Mede namens het team Groen aan de Buurt,  
NAAM, IVN 

 
De tweede mail 
 
Beste NAAM, 
Vorige week ontving je een mail vanuit Groen aan de Buurt waarin we ons onderzoek hebben aangekondigd. 
Met deze mail we hopen dat jij, of een van de andere werkgroepleden, hier aan mee wilt doen. 
 
Het gaat om een onderzoek naar het effect van Groen aan de Buurt op het gevoel van betrokken zijn met je 
natuurlijke leefomgeving.  
Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen: 
- Een interview, in persoon of telefonisch (20 minuten) 
- Korte online vragenlijst (5 minuten) 
 
Graag hoor ik of je hier aan mee wilt doen en wanneer ik langs mag komen voor het interview.  
 
Hartelijke groet,  
 
Mede namens het team Groen aan de Buurt,  
NAAM, IVN 
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Derde mail: eerste herinnering 
 
Beste NAAM, 
 
Onlangs ontving je een mail vanuit Groen aan de Buurt waarin we ons onderzoek hebben aangekondigd en met 
de vraag of je hier aan mee wilde doen. Met deze mail we hopen dat jij, of een van de andere werkgroepleden, 
alsnog hier aan mee wilt doen. 
 
Het gaat om een onderzoek naar het effect van Groen aan de Buurt op het gevoel van betrokken zijn met je 
natuurlijke leefomgeving.  
Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen: 
- Een interview, in persoon of telefonisch (20 minuten) 
- Korte online vragenlijst (5 minuten) 
 
Graag hoor ik of jij, of een van de andere werkgroepleden hier aan mee wilt doen en wanneer het interview 
uitkomt. 
 
Waarom dit onderzoek? 
Groen aan de Buurt is een project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en Natuur en Milieu Federatie 
Utrecht. De provincie is opdrachtgever en hoofdfinancier. Een van de pijlers in het provinciale natuurbeleid 
draait om het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij hun natuurlijke leefomgeving. Met onder andere 
het project Groen aan de Buurt geeft de provincie invulling aan dit beleid. Met dit onderzoek kijken we wat de 
impact is van Groen aan de Buurt op betrokkenheid en inzet voor de natuur.   
 
Voor vragen mag je mij altijd via dit e-mail adres benaderen of telefonisch op NUMMER.  
 
Hartelijke groet,  
 
Mede namens het team Groen aan de Buurt,  
NAAM, IVN 

 
Vierde mail: tweede en laatste herinnering 
 
Beste NAAM, 
 
Onlangs ontving je een mail vanuit Groen aan de Buurt waarin we ons onderzoek hebben aangekondigd en met 
de vraag of je hier aan mee wilt doen. Met deze mail wil ik je herinneren en laten weten dat deelnemen nog 
steeds mogelijk is. Ik hoop dat jij, of een van de andere werkgroepleden, hier aan mee wilt doen. 
 
Het gaat om een onderzoek naar het effect van Groen aan de Buurt op het gevoel van betrokken zijn bij je 
natuurlijke leefomgeving.  
Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen: 
- Een interview, in persoon of telefonisch (25 minuten) 
- Korte online vragenlijst (2 minuten) 
 
Graag hoor ik of jij, of een van de andere werkgroepleden hier aan mee wilt doen en wanneer het interview 
uitkomt. Dit is deze week en volgende week nog mogelijk.  
Voor vragen mag je mij altijd via dit e-mail adres benaderen of telefonisch op NUMMER.  
 
Hartelijke groet,  
 
Mede namens het team Groen aan de Buurt,  
NAAM, IVN 
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Bijlage III. Het interview 
 
Interview betrokkenheid  
 
Dit interview is opgesteld in opdracht van de Provincie Utrecht en onderzoekt de impact van groene 
projecten op de betrokkenheid bij de natuurlijke leefomgeving van de deelnemers. Het project Groen 
aan de Buurt is hierbij een belangrijk voorbeeldproject. Met de natuurlijke leefomgeving bedoelen we 
twee dingen. Aan de ene kant gaat het over uw groene leefomgeving, als voorbeeld het aanwezige 
groen in uw buurt. Aan de andere kant ook over de sociale kant, bijvoorbeeld ontmoetingen met elkaar 
in de buurt of samen de straat schoonmaken. 
 
Naam interviewer:  
Naam geïnterviewde:  
Naam initiatief:  
Gemeente:  
Plaats & datum:  
 
Interview vragen 
1. Wat maakte dat u naar de eerste ideeënavond van G.a.d.B. toe kwam? 
 
2. Waarom bent u mee gaan doen met het uitvoeren van een initiatief voor G.a.d.B.? 
 
3. Voor deelname aan G.a.d.B:  

Op welke manier was u betrokken bij uw natuurlijke leefomgeving? 
A) De groene kant  B) De sociale kant 

 
4. Gedurende/na deelname aan G.a.d.B: 

Op welke manier bent u nu betrokken met uw natuurlijke leefomgeving? 
A) De groene kant  B) De sociale kant 

 
5. Geeft u uw gevoel van betrokkenheid met de natuur in uw omgeving ook door aan anderen? 

Zo ja, op welke manier doet u dit? 
 
6. Hoe ervaart u de rol van G.a.d.B. bij de startup en ontwikkeling van uw initiatief? 
 
7. Wat is volgens u de impact van G.a.d.B.? 

a. Impact op uzelf 
b. Impact op sociale verbinding in uw buurt 
c. Impact op de natuur in uw buurt 

 
8. Zou u andere mensen aanraden om met G.a.d.B. of vergelijkbare projecten mee te doen om 

hun eigen initiatief te ontwikkelen? Waarom wel/ waarom niet? 
 
9. Zou u in de toekomst verder willen met het verder realiseren van een natuurlijke 

leefomgeving.? Zo ja, hoe ziet u dat voor u?   



 32 

Bijlage IV. De enquête 
 
Vragenlijst – Betrokkenheid door Groen aan de Buurt 
 
Deze vragenlijst is opgesteld in opdracht van de Provincie Utrecht en onderzoekt de impact van groene 
projecten op de betrokkenheid bij de natuurlijke leefomgeving van de deelnemers. Het project Groen 
aan de Buurt is hierbij een belangrijk voorbeeldproject. Het invullen duurt ongeveer 2 minuten en  de 
antwoorden worden anoniem verwerkt. 
 
Met de natuurlijke leefomgeving bedoelen we 2 dingen. Aan de ene kant gaat het over uw groene 
leefomgeving, als voorbeeld het aanwezige groen in uw buurt. Aan de andere kant ook over de sociale 
kant, bijvoorbeeld ontmoetingen met elkaar in de buurt of samen de straat schoonmaken. 
  

1. Een groene buurt is belangrijk voor mij 

Helemaal niet 
mee eens 

Enigszins niet 
mee eens 

Neutraal Enigszins mee 
eens 

Helemaal mee 
eens 

2. Als er iets gebeurt met groen in de buurt dan trek ik mij dat persoonlijk aan 

Helemaal niet 
mee eens 

Enigszins niet 
mee eens 

Neutraal Enigszins mee 
eens 

Helemaal mee 
eens 

3. Ik voel mij verantwoordelijk om mij in te zetten voor natuur in buurt  

Helemaal niet 
mee eens 

Enigszins niet 
mee eens 

Neutraal Enigszins mee 
eens 

Helemaal mee 
eens 

4. Ik voel mij verantwoordelijk om mij in te zetten voor een sociale buurt 

Helemaal niet 
mee eens 

Enigszins niet 
mee eens 

Neutraal Enigszins mee 
eens 

Helemaal mee 
eens 

5. Door Groen aan de Buurt heb ik het gevoel dat ik iets kan bijdragen aan een groenere en 
socialere buurt 

Helemaal niet 
mee eens 

Enigszins niet 
mee eens 

Neutraal Enigszins mee 
eens 

Helemaal mee 
eens 

6. Ik doe mee met Groen aan de Buurt omdat ik natuur in mijn buurt belangrijk vind 

Helemaal niet 
mee eens 

Enigszins niet 
mee eens 

Neutraal Enigszins mee 
eens 

Helemaal mee 
eens 

7. Ik doe mee met Groen aan de Buurt omdat ik een sociale buurt belangrijk vind 

Helemaal niet 
mee eens 

Enigszins niet 
mee eens 

Neutraal Enigszins mee 
eens 

Helemaal mee 
eens 

8. Door mijn deelname aan Groen aan de Buurt voel ik mij meer betrokken bij mijn natuurlijke 
leefomgeving 

Helemaal niet 
mee eens 

Enigszins niet 
mee eens 

Neutraal Enigszins mee 
eens 

Helemaal mee 
eens 

9. Ik voel mij ondersteund door Groen aan de Buurt in het opstarten, uitwerken en uitvoeren 
van mijn initiatief 

Helemaal niet 
mee eens 

Enigszins niet 
mee eens 

Neutraal Enigszins mee 
eens 

Helemaal mee 
eens 

10. Door Groen aan de Buurt heb ik ook andere mensen weten te enthousiasmeren om actief 
mee te doen 

Helemaal niet 
mee eens 

Enigszins niet 
mee eens 

Neutraal Enigszins mee 
eens 

Helemaal mee 
eens 

 
 
 


