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1 INTRODUCTIE 

Welkom, procesbegeleider van Groen aan de Buurt! Dit handboek neemt je stap voor stap mee in de 
buurtaanpak Groen aan de Buurt. 

Met de buurtaanpak nodig je bewoners uit om zelf aan de slag te gaan met het vergroenen van hun  
omgeving. Als procesbegeleider vervul je een sleutelrol; je maakt het voor bewoners mogelijk om binnen 
één jaar hun idee om te zetten in daadwerkelijke vergroening van de buurt. Je werkt hierbij intensief samen 
met de gemeente. Zo werk je op buurtniveau mét bewoners aan een groenere en socialere leefomgeving. 

Voortbouwen op ervaring
Met de buurtaanpak Groen aan de Buurt staan we op de schouders van Landschapsbeheer Gelderland. 
De buurtaanpak is een doorontwikkeling van hun concept Levend Landschap. Inmiddels is de buurt- 
aanpak Groen aan de Buurt in tien Utrechtse gemeenten uitgevoerd. Er zijn meer dan zestig groene  
bewonersinitiatieven gerealiseerd van bijenlint tot ijsvogelmuur. Deelnemers én gemeenteambtenaren
kijken met veel plezier terug op het project. Inmiddels is men ook in Noord-Holland aan de slag met  
de buurtaanpak Groen aan de Buurt onder de titel Groen Kapitaal in de Buurt. 

Context provinciaal programma Groen aan de Buurt
In de provincie Utrecht is de buurtaanpak Groen aan de Buurt onderdeel van een meerjarig provinciaal 
programma Groen aan de Buurt (2017-heden). In het programma begeleiden en faciliteren de Natuur- en 
Milieufederatie Utrecht (NMU), Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en IVN Natuureducatie (IVN) bewoners 
en overheden bij het bottom-up realiseren van groene bewonersinitiatieven. Het programma wordt  
provinciaal gefinancierd door de provincie Utrecht. Gemeenten en waterschappen dragen bij aan de  
uitvoeringskosten van concrete projecten in het eigen werkgebied. 

“Steeds meer mensen willen aan de slag met de natuur in hun eigen buurt. Voor mooier groen, meer 
biodiversiteit, een beter klimaat, of gewoon voor de gezelligheid. LEU, NMU en IVN willen deze groeiende 

groep mensen in Utrecht ondersteunen.” Helene Hine, voormalige projectleider Groen aan de Buurt.

Doel van deze handleiding 
Binnen het provinciaal programma Groen aan de Buurt in Utrecht vervulden medewerkers van IVN en 
LEU de rol van procesbegeleider tijdens elke buurtaanpak Groen aan de Buurt. In deze handleiding  
beschrijven we de buurtaanpak en delen we ervaringen voor nieuwe procesbegeleiders. De handleiding is 
ook een handreiking aan gemeenten om zelf met (elementen van) de buurtaanpak aan de slag te gaan.  

“Het is bij de start van elke buurtaanpak weer spannend: Hoeveel mensen gaan op de uitnodiging in? 
Gaan er daadwerkelijk initiatieven van de grond komen? Op deze vragen kunnen we na tien buurt- 

aanpakken gelukkig volmondig JA zeggen.” Charlotte Robben, procesbegeleider Groen aan de Buurt. 

Leeswijzer
We beschrijven de aanpak, de rollen en de processtappen van de buurtaanpak Groen aan de Buurt. Het 
handboek geeft per processtap praktische tips en voorbeelden. Daarnaast benoemen we per stap eventuele 
aanvullende aandachtspunten voor de ‘online’ variant en de ‘intensief’ variant van de buurtaanpak.
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2 PRODUCTBESCHRIJVING

Wat houdt de buurtaanpak Groen aan de Buurt in?
Met de buurtaanpak Groen aan de Buurt nodigen we bewoners uit om met ideeën te komen voor het  
vergroenen van hun eigen leefomgeving. Vervolgens gaan bewoners zelf aan de slag. De procesbegeleider 
Groen aan de Buurt begeleidt in samenwerking met de gemeente deze bewonersinitiatieven in 7 stappen 
van aanleg tot en met beheerplan. Niet alleen maakt het doorlopen van de buurtaanpak de buurt groener, 
maar buren leren elkaar ook beter kennen door samen aan mooie projecten te werken.  
Dat werkt verbindend.

Waarom Groen aan de Buurt buurtaanpak?
Natuur in de wijk is niet alleen een opgave voor de gemeente. Bewoners kunnen én willen hier vaak zelf 
aan bijdragen. Om ze hiermee op weg te helpen kun je ze houvast en inspiratie bieden. En een klein bud-
get beschikbaar stellen voor de praktische zaken. Doe je dit goed, dan wordt de buurt groener, mooier én 
pakken de bewoners samen hun rol in aanleg en onderhoud. De kracht van de buurtaanpak is de samen-
hang tussen de verschillende stappen, in combinatie met de ondersteunende producten en diensten die 
beschikbaar zijn voor bewoners. Door met vaste processtappen en basismaterialen te werken, maken we 
het proces overzichtelijk voor zowel samenwerkingspartners als bewoners. Dit helpt ook bij het managen 
van ieders verwachtingen. 

Hoe werkt het?
De gemeente zet de eerste stap door Groen aan de Buurt in een wijk aan te bieden en de buurtbewoners 
uit te nodigen om met hun idee naar voren te komen. De procesbegeleider Groen aan de Buurt organi-
seert vervolgens twee bewonersavonden om deze ideeën te oogsten en de ontstane werkgroepjes op 
weg te helpen met een plan voor hun project. De procesbegeleider Groen aan de Buurt begeleidt het pro-
ces en zorgt voor inspiratie en (netwerk voor) natuurexpertise. De werkgroepjes werken hun ideeën uit en 
krijgen, zo nodig, handgeld voor benodigde materialen of faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop 
van plantgoed, grondbewerking of een professioneel ontwerp. 

Werkprincipes Groen aan de Buurt buurtaanpak
We hanteren in een Groen aan de Buurt buurtaanpak een aantal uitgangspunten, de werkprincipes:
• Bewonersinitiatieven versterken natuurkwaliteit en buurt. 
• Bewoners bepalen en doen zelf. Alleen ideeën waar bewoners zich daadwerkelijk samen voor willen  
 inzetten zullen dus van de grond komen.
• De gemeente is met een vast contactpersoon betrokken in een faciliterende rol richting  
 bewonersinitiatieven
• Ieder initiatief heeft een eigen uitvoerplan dat binnen 1 jaar (eerste) tastbaar resultaat oplevert
• Er is minimaal €8.000 uitvoerbudget beschikbaar, dat direct ingezet kan worden.
• Er zijn afspraken over (zelf)beheer met de grondeigenaar en het bewonersinitiatief. 
• Er is ondersteuning vanuit de gemeente en Groen aan de Buurt waar mogelijk in de vorm van kennis,  
 materiaal, netwerk en financiën.
 

Maatwerkvariant Online 
Door de coronamaatregelen konden we eind 2020 niet fysiek in een groep bij elkaar 
komen in De Ronde Venen. Voor de buurtaanpak daar hebben we daarom een online 
variant ontwikkeld. Met succes: er zijn online zes werkgroepen gevormd die, met  
begeleiding op afstand, hun projectideeën hebben uitgewerkt en uitgevoerd. 
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Maatwerkvariant intensief
In Lopik hebben we heel gericht gekozen voor een sterk versteende buurt waar veel 
winst te behalen was qua gezonde leefomgeving, natuur, klimaatadaptatie, leefbaarheid 
en vergroting van de sociale cohesie. Dit was wijk met een lagere sociaal economische 
status (SES). Met de wijkregisseur hebben we een variant ontwikkeld met meer  
aandacht voor het vooraf samen vormgeven van de buurtaanpak met bewoners en 
meer praktische hulp bij het maken van projectplannen en coördinatie bij de uitvoering. 

Stappenplan & begroting 
 
Stap Tijdpad Activiteiten Ureninzet 

procesbegeleider
Materiaal 
budget

0. Aanloop • Verkennende gesprekken  
1  Contractfase X-6/8 wk • Tekenen samenwerkingsovereenkomst

• Vormen en kennismaking kernteam
• Buurtanalyse maken

20

2  Voorbereiden X-4/6 wk • Contact leggen met lokale groep(en)
• Startgesprek met gemeente en lokale 
groep(en) 

15
+15*

3  Ideeënavond X • Organiseren ideeënavond
• Communicatie richting bewoners
• Checken ideeën op haalbaarheid

25

4  Uitwerkavond X+3 wk • Organiseren uitwerkavond
• Uitvoeragenda publiceren

25

5  Projectplan X+9 wk • Helpen bij maken projectplan
• Feedback geven op projectaanvragen
• Geld toekennen aan kansrijke initiatieven

25
+25*

6  Uitvoerfase X+9 wk  
- 1 jaar

• Contact onderhouden over voortgang
• Coachen initiatieven in uitvoering
• Ondersteuningssessie(s) uitvoering

40
+40*

€8.000,-

7  Delen  
    en vieren

X+1 jaar • Community management lokaal netwerk 
(updates, artikeltjes mijlpalen projecten)
• Feestje ter afsluiting

30

Algemeen • Projectmanagement
• (bijdrage) Productontwikkeling GadB

40

Totaal kosten 220   
+ 80*

€8.000,-

* Maatwerkvariant intensief
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De processtappen van de Groen aan de Buurt buurtaanpak weergegeven als cyclus.

GROENGROEN
A /D  A /D  

BUURTBUURT
TEAMTEAM
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3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Het opstarten van een buurtaanpak is primair een samenwerking tussen de procesbegeleider en de  
gemeente. Beide partijen committeren zich aan de werkprincipes, de procesaanpak en de verdeling  
van rollen en taken.  

Het kernteam
Voor de projectperiode vormen de procesbegeleider en de vaste contactpersoon van de gemeente  
(ondertekenaars van de samenwerkingsafspraken) het kernteam. Het kernteam is verantwoordelijk voor 
uitvoeren van alle deelactiviteiten van de buurtaanpak. 
Er gebeuren altijd onvoorziene dingen waar nog niets over is afgesproken. Het kernteam bepaalt dan 
samen hoe hiermee om te gaan. Na de projectperiode eindigt de betrokkenheid van de procesbegeleider. 
De gemeente spant zich na de looptijd van de overeenkomst in om het netwerk in stand te houden en 
wanneer mogelijk een follow-up te geven. 

“In de wijk Vogelzang staan relatief gezien veel huurhuizen. De woningbouwcorporatie en gemeente Lopik 
wilden na grondige renovatie van een aantal woningen ook investeren in groen. Daarnaast wonen er  

een zeer betrokken inwoners in de wijk, die ontzettend graag hun stenen binnenpleinen gezellige  
ontmoetingsplekken wilden maken. De plezierige samenwerking van inwoners en organisaties heeft  

een prachtig en waardevol resultaat opgeleverd.” Esther Blok, wijkregisseur. 

Het kernteam bestaat minimaal uit:
• Procesbegeleider buurtaanpak Groen aan de Buurt. De procesbegeleider van de buurtaanpak heeft  
 kennis van groen en participatie én heeft een onafhankelijke positie in de buurt.
• Vast contactpersoon vanuit de gemeente.  
• Vast contactpersoon vanuit andere samenwerkingspartners die de samenwerkingsovereenkomst 
 hebben getekend (bijvoorbeeld een woningcorporatie). 
• Beleidsmedewerker groen indien dit niet de vaste contactpersoon vanuit de gemeente is. 
• Optioneel: communicatiemedewerker gemeente, buurtcontactfunctionaris en/of wijkregisseur. 
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Rol- en taakverdeling

Verantwoordelijk voor  
Procesbegeleider  
Groen aan de Buurt 

- 1 jaar procesbegeleiding buurtaanpak (inzet ca. 220 uur)
- Contacten met relevante lokale organisaties
- Ondersteuning initiatieven met kennis en netwerk rondom beheer, landschap,  
  ecologie, cultuurhistorie en water, opzet organisatie, financiering, betrekken 
  van de buurt, etc. 
- Beheer van het uitvoeringsbudget
- Opstellen en publiceren uitvoeringsagenda, nieuwsupdates en eindresultaten
- Publiciteit en zichtbaarheid i.s.m. gemeente/partners

Gemeente - Vast contactpersoon die bij de bijeenkomsten aanwezig is, ‘het gezicht’ van 
  de gemeente is en initiatieven (mee) kan helpen om de weg binnen de 
  gemeente te vinden (indicatie 60 uur) 
- (Co-)financiering van het uitvoeringsbudget
- Voordragen gebied waar de buurtaanpak plaatsvindt
- Beschikbaar stellen kaartmateriaal, gebiedsinformatie en evt. eerder 
  opgehaalde wensen van bewoners
- Contacten met relevante lokale organisaties
- Inzet van communicatiekanalen en het gemeentenetwerk
- Interne toetsing en afstemming van bewonersinitiatieven t.a.v. relevant beleid 
  en regelgeving
- Samen met procesbegeleider: beslissen over toekennen financiering aan   
  deelprojecten
- (Zelf)beheerafspraken met bewoners over de projecten in de openbare ruimte
- Inspanning om na de looptijd van de overeenkomst het netwerk in stand 
  te houden

Bewoners - Bewoners zijn betrokken bij alle fasen; van het inbrengen van ideeën tot 
  beheer en onderhoud. 
- Inbreng van ideeën
- Indienen van plan met begroting dat voldoet aan de spelregels Groen aan 
  de Buurt
- Uitvoer ideeën in groepsverband
- Contact onderhouden met procesbegeleider Groen aan de Buurt
- Delen van resultaten
- Uitvoer van overeengekomen (zelf)beheersactiviteiten

De gemeente als procesbegeleider
De procesbegeleider heeft een centrale rol in de buurtaanpak. In alle tien de afgeronde edities van de 
buurtaanpak vervulde een medewerker van IVN of LEU die rol. De gemeente kan ook zelf de rol van 
procesbegeleider invullen. Belangrijk is in ieder geval dat de procesbegeleider een ander persoon is dan 
de beleidsmedewerker groen. De procesbegeleider is er om de voortgang en verwachtingen te bewaken. 
Andere collega’s kunnen de inhoudelijk adviserende en uitvoerende rollen op zich nemen. 
Wil je als gemeente met de buurtaanpak aan de slag, maar zie je geen gelegenheid om de rol van te  
vervullen? Informeer via www.groenaandebuurt.nl naar de mogelijkheden voor procesbegeleiding 
vanuit door de samenwerkende organisatie binnen Groen aan de Buurt. 
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4 DE PROCESSTAPPEN UITGEWERKT

STAP 0: AANLOOP

Je hebt het eerste contact met een geïnteresseerde gemeente. Je licht de aanpak en werkprincipes toe. 
Je verkent samen wat de toegevoegde waarde van de buurtaanpak Groen aan de Buurt is en wat een 
geschikte buurt of kern is om je op te richten.  

Resultaat: intentie tot samenwerking  
 
Tijdpad Activiteiten Maken
Ruim voor  
beoogde start

• Informeren 
• Verkennend gesprek

Folder buurtaanpak 
Presentatie buurtaanpak

 
 

Gemeente informeren en enthousiasmeren voor Groen aan de Buurt-aanpak 
In een gesprek met een wethouder (ruimtelijke ordening, groen) en beleidsmedewerker groen en/of  
participatie verken je wat er speelt en schat je samen in of en hoe de buurtaanpak een bijdrage kan  
leveren aan de opgaven/wensen van de betreffende gemeente. Welke doelen zijn belangrijk? Leggen  
jullie de focus vooral op vergroenen, ruimte geven aan wensen van bewoners of heeft een buurtproject 
ook een belangrijke sociale functie in een specifieke wijk? 
 

Maatwerkvariant intensief
Wil je in een wijk met een lagere sociaal economische  
status (SES) aan de slag? Betrek dan in deze stap al de wijkregisseur. Hij/zij is al  
bekend in de wijk, heeft al een netwerk en kan helpen bij het in een vroeg stadium  
betrekken van bewoners. Zonder een wijkregisseur is de buurtaanpak in een  
uitdagende wijk veel moeilijker. 

Ervaringen & tips 
 
Ervaring Tip
Ook ambtenaren en bestuurders worden  
enthousiast van tastbare resultaten. 

Laat concrete voorbeelden zien. Selecteer uit de 
resultaten van uit andere gemeenten aansprekende 
voorbeelden (die passen bij de gemeente).  
Benadruk dat het een ‘doe-project’ is.

Met de buurtaanpak ga je proactief aan de slag.  
Je nodigt bewoners uit om met eigen ideeën te 
komen. Dat kan een nieuwe benadering zijn in  
een gemeente. 

Neem medewerkers van de gemeente mee in de 
gedachte dat we nieuwe ervaring gaan opdoen.  
We gaan iets nieuws uitproberen met de insteek 
daarvan te leren. 

Werken met bewonersinitiatieven vraagt een  
flexibele houding van de gemeente en bereidheid 
om te kijken naar manieren om iets mogelijk  
te maken. 

Let de beginfase op de energie van de betrokken 
bestuurders/ambtenaren. Als die goed is, komt  
het meestal ook goed. Is het twijfelachtig, dan kan 
het beter zijn om het project te laten rusten. 
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STAP 1: CONTRACTFASE 

De procesbegeleider Groen aan de Buurt en de gemeente formaliseren en  
concretiseren de samenwerking. Jullie gaan op zoek naar een lokale groep  
of enkele bewoners als ambassadeur(s).  

Resultaat: randvoorwaarden voor goede samenwerking vastgelegd. 

Tijdpad Activiteiten Maken
X – 6/8 weken • Vastleggen samenwerkingsafspraken 

• Vormen en kennismaking kernteam
• Selectie buurt

Samenwerkingsovereenkomst 
Presentatie buurtaanpak 
Checklist startgesprek

“Groen aan de Buurt past perfect in het nieuwe groenplan dat de raad met inbreng van inwoners heeft 
vastgesteld. Ik ben dan ook blij dat het een echt doe-project is. Het biedt bewoners de mogelijkheid om 

samen hun eigen ideeën en wensen te realiseren”, wethouder gemeente Eemnes. 

Waar het om draait

Vormen kernteam: doornemen rollen en taakverdeling
Tijdens deze fase bespreken de procesbegeleider en de gemeente de rollen. De samenwerkingsovereen-
komst helpt hierbij. Door er met elkaar doorheen te lopen wordt het voor iedereen duidelijk wat we van wie 
kunnen en mogen verwachten. Je kunt ook samen risico’s bespreken en aanvullende afspraken maken. 
De samenwerkingsovereenkomst is niet in beton gegoten en kan aangepast worden waar nodig. Let op 
dat de essentiële uitgangspunten (zie ‘Werkprincipes’ p. 5) niet verdwijnen. Het is van groot belang om 
vooraf kaders te stellen, maar ook om samen flexibel te blijven gedurende de buurtaanpak. 
 
Selectie buurt
Als er nog geen voorkeursbuurt is, dan is dit een goed moment om een geschikte buurt of kern te  
selecteren. Let vooral op waar mogelijkheden zijn in de fysieke ruimte en waar bij bewoners de energie  
en de behoefte zit. In de pilotfase hebben we gewerkt met buurten/wijken van ca. 2.000 tot 14.000  
inwoners. In De Ronde Venen hebben we de online variant zelfs gedaan voor alle acht de woonkernen  
in die gemeente. Er zijn dus volop mogelijkheden. Bespreek in het kernteam welke opzet het beste past 
bij de gemeente en de wijk/buurt/kern past.   

Opzet buurtaanpak 
De motieven van gemeenten om aan de slag te gaan zijn heel verschillend; een algemene wens om meer 
ruimte aan bewonersinitiatief te geven, zoals bijvoorbeeld in Eemnes, of urgentie in een sterk versteende 
wijk om de leefbaarheid en de sociale cohesie te vergroten, zoals in Lopik. Let er in deze fase vooral op 
dat de aanpak waar je voor kiest klopt met de beoogde doelen. Voor verbeteren van sociale cohesie in 
een specifieke buurt kun je beter een klein projectgebied nemen. Wil je daarentegen vooral meer ruimte 
aan bewonersinitiatieven geven, dan kan dat ook met een groter projectgebied.  

De uitvoeringspot spekken
De ervaring leert dat € 8.000 uitvoeringsbudget voldoende is om vier tot acht projecten te kunnen uitvoeren. 
De gemeente stelt dit uitvoeringsbudget beschikbaar bij aanvang van de buurtaanpak. Je kunt vooraf bij 
fondsen en het waterschap peilen of ze (aanvullend) uitvoeringsbudget beschikbaar willen stellen. In de 
pilotfase heeft een tweetal waterschappen uitvoerbudget beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven  
in hun werkgebied. 

GROENGROEN
A /D  A /D  

BUURTBUURT
TEAMTEAM
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Ervaringen & tips 
 
Ervaring Tip
Soms komt het voorstel om Groen aan de Buurt te 
integreren in een groter project dat speelt binnen 
de gemeente.

Dit is meestal niet handig. De kracht van de  
buurtaanpak is dat het een doe-aanpak is waarbij 
we snel tot tastbare resultaten kunnen komen.  
Doe geen concessies aan de uitgangspunten.  
Het is natuurlijk wel handig om te kijken welke  
andere projecten er lopen. Leg verbindingen  
daar waar projecten en de buurtaanpak elkaar  
kunnen versterken.

Het selecteren van een buurt ligt soms gevoelig. 
De gemeente wil niet de indruk wekken een buurt/
kern ‘voor te trekken’. 

Is het een optie om de buurtaanpak als pilot in  
te steken? Zo creëer je de mogelijkheid om bij  
succes of vraag uit andere buurten ook daar aan 
de slag te gaan. Bij een te groot gebied verlies je 
het ‘onze-buurt-gevoel’.

In De Ronde Venen hebben we stap 0 t/m 5 op 
afstand (online) gedaan. Het helder krijgen van 
verwachtingen en samenwerkingsafspraken maken 
ging fysiek wel makkelijker dan online. 

Ga je online opstarten? Probeer als kernteam in de 
beginfase wel een keer fysiek bij elkaar te komen 
om kennis te maken.

In een SES-wijk zijn de stappen waarbij bewoners 
betrokken zijn niet goed online te organiseren.  
Veel bewoners beschikken niet over de juiste  
digitale middelen, zijn digitaal minder vaardig of 
voelen zich meer betrokken als zij gezien worden.  

In Lopik hebben we zes ambassadeurs betrokken 
waarmee we als groep afspraken. Zij communi-
ceerden vervolgens met de buurtbewoners door 
deur aan deur te gaan. Daarnaast is gewacht met 
de stappen 3 en 4 totdat we weer fysiek bij elkaar 
konden komen (vanwege destijds geldende  
COVID-19 maatregelen).

 



g r o e n  a a n  d e  b u u r t  -  h a n d b o e k 13

STAP 2: VOORBEREIDING  

De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd en we kunnen van start.  
We bespreken rollen, bijdragen en risico’s en aandachtspunten.  
We plannen de bewonersavonden en bereiden deze voor. 

Resultaat: praktische taak- en rolverdeling in buurtaanpak.   

Tijdpad Activiteiten Uren Maken
X – 4/6 wk • Buurtscan

• Contact leggen aanjagers/ambassadeurs
• Voorbereidingssessie ideeënavond met 
  kerngroep en ambassadeurs/aanjagers

15 Checklist werksessie ideeënavond 
Presentatie buurtaanpak

Waar het om draait

Gebiedsafbakening en focus: buurtscan 
Je bepaalt waar je aan de slag gaat (en waar dus niet). Wat speelt er die in de buurt of kern waar je aan 
de slag gaat? Zijn er al projecten of initiatieven (geweest) die relevant zijn? Wie zijn belangrijke partijen 
en sleutelfiguren die in een vroeg stadium betrokken moet worden? Wie is belangrijk voor het creëren van 
enthousiasme (of het voorkomen van weerstand)? Welke buurtstructuren en relevante organisaties zijn 
er? Maak als kernteam een start met deze buurtscan en vul later aan met de hulp van andere gemeente-
medewerkers en sleutelfiguren uit de buurt.  

“In Zeist hebben we ervoor gekozen om te focussen op de openbare ruimte in de buurt. Daar is de  
gemeente beheerder en zijn er mogelijkheden. In het aangrenzende buitengebied lopen veel langlopende 
gebiedsprocessen, die niet goed passen bij het doe-gehalte dat we met Groen aan de Buurt wilden.” 

Charlotte Robben, procesbegeleider IVN.

Zoeken ambassadeurs en aanjagers 
In de meeste gevallen ga je samen met de gemeente op zoek naar individuen of groepen in de betreffende 
buurt die al iets willen en/of ambassadeur voor Groen aan de Buurt willen zijn richting de buurt. Dat kan 
een dorpsraad, wijkteam of ouderraad van een school zijn die belang heeft bij vergroening en een groot 
bereik in een buurt. Daar zitten wellicht ook ideeën. Via het netwerk van lokale groene groepen, de  
beleidsmedewerker groen, klimaatcoaches of de wijkregisseur kun je ze op het spoor komen. Het kan  
ook een groene organisatie zijn zoals een IVN-afdeling, een groengroep of bestaand buurtinitiatief. 

De invulling van de rol van ambassadeur kan verschillen per buurt. In Lopik hebben we de rol van  
ambassadeur stevig ingezet. We hebben samen met de wijkregisseur zes betrokken wijkbewoners bereid  
gevonden om ambassadeur voor het project Groen aan de Buurt richting de buurtbewoners te worden. 
Deze bewoners hadden zelf al de ambitie om hun buren actief te betrekken en blijvend te investeren  
in beheer. Verschillende ambassadeurs geven hierbij wel aan coaching vanuit de gemeente nodig te  
hebben. De ambassadeurs krijgen namelijk wel te maken met vragen als: “Geloof je zelf dat wij  
toestemming van de gemeente krijgen om onze ideeën uit te voeren?” Het vertrouwen van inwoners  
in de overheid kan laag zijn en dan is het belangrijk dat in ieder geval de ambassadeurs weten dat zij 
krachtige ondersteuning en medewerking vanuit de gemeente krijgen.

“De dorpsraad is onlangs opgeheven, er is eigenlijk geen netwerk meer. Dit project kan helpen  
om weer een netwerk op te bouwen”, actieve bewoner.
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Voorbereiden bewonersavonden
Het kernteam organiseert een werksessie met de ambassadeurs uit de buurt. Het doel van deze sessie 
is om hen te informeren en te bespreken hoe een succesvolle buurtaanpak Groen aan de Buurt eruit 
ziet. Welke bijdrage kan eenieder leveren aan de (uitnodiging voor de) bewonersbijeenkomsten en in het 
proces als geheel? Maak de voorbereidingsgroep niet te groot (max 6 pers.) en geef aan dat meepraten 
ook meedoen betekent. Laat zoveel mogelijk van de besproken punten in de werksessie terugkomen in 
afspraken voor taak- en rolverdeling of (voorlopige) beslissingen. Deze kun je in een later stadium altijd 
opnieuw bekijken, maar dan heb je een concrete basis om mee aan de slag te gaan. 

“Er was al een belangengroep met visie in gesprek met de gemeente over ideeën voor de Soester Eng. 
Zij hebben actief meegedacht hoe de buurtaanpak vorm te geven in Soest. En hebben vervolgens  

flyers verspreid in de buurt met de uitnodiging voor de ideeënavond. Binnen hun visie durfden  
zij bovendien ruimte te laten voor ideeën van andere bewoners voor de Eng”, Evelien Kenbeek,  

voormalig procesbegeleider Landschap Erfgoed Utrecht.

De gewenste doelgroep bereiken
Belangrijk punt voor de bewonersavonden is de beoogde doelgroep. Wie wil je graag op de avond  
aanwezig hebben? En wat kun je doen om die mensen ook effectief te bereiken? Heeft een school een 
sleutelfunctie in de wijk? Dan kun je ouders bereiken via een enthousiaste schooldirecteur. Wil je een 
uitnodiging breed in de wijk uitzetten, dan kan het handig zijn om de wijkcoördinator de oproep in een 
erkend buurtbericht te laten opnemen. Wil je ook mensen bereiken die minder digitaal vaardig zijn of  
een andere taal spreken? Bespreek dan in de werksessie wie welke ingangen/netwerk heeft om de  
juiste mensen te bereiken. In Werkhoven boden betrokken bewoners bijvoorbeeld aan om posters op  
te hangen bij lokale winkels. 

“In Nieuwegein speelt de school in de buurt een sleutelrol. We nodigen dus ook kinderen uit voor  
de ideeënavond. In overleg zijn we op tijd begonnen en hebben de avond ingekort tot 1,5 uur. Het is  

aan de korte kant, maar het kan wel”, Maarten Bruns, voormalig procesbegeleider IVN.  

Ervaringen & tips  

Ervaring Tip
Soms zijn mensen/organisaties bezorgd  
over negatieve effecten. Zo was er in een  
gemeente bezorgdheid bij lokale  
natuurorganisaties dat nieuwe ‘leuke’  
buurtinitiatieven bestaande ecologische  
initiatieven zouden verdringen. 

Ga in gesprek over bezorgdheden, zeker met  
mensen/organisaties die belangrijk zijn voor het 
succes van Groen aan de Buurt. In dit geval hebben 
we op de bewonersavonden op de kaart de ecolo-
gische hoofdstructuur goed gemarkeerd en direct 
aangegeven dat hier aanvullende kaders gelden. 

In een buurt melden zich steeds meer  
mensen/organisaties die in de voorbereiding mee 
wilden praten. Hierdoor dreigde de  
voorbereiding veel langer te duren. 

Probeer concreet te krijgen wat deze organisaties  
kunnen of willen bijdragen. Benadruk dat bij Groen  
aan de Buurt meepraten ook meedoen betekent. 
Dat kan ook door het helpen op de bewonersavon-
den (bijv. als moderator van groepsgesprekken). 
Nodig organisaties/mensen vooral uit voor de  
bewonersavonden en beperk de voorbereidings-
groep tot de sleutelfiguren. 

Het is fijn om wat uitvoerbudget achter de  
hand te hebben voor inhuur van een expert  
of voor een borrel. 

Reserveer een paar honderd euro voor dit type 
uitgaven.   

Sommige gemeenten hebben een vrij  
juridische zelfbeheerovereenkomst die  
bewoners afschrikt.

Vraag in er in deze fase naar bij de beleidsmede-
werker groen en bespreek de mogelijkheid voor 
aanpassing. Laat goede voorbeelden zien, zie ook:  
https://www.groenaandebuurt.nl/doe-mee/beheer/.
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STAP 3: IDEEËNAVOND 

Met behulp van een bewonersavond worden bewoners en groene groepen 
uitgenodigd die ideeën/interesse hebben voor natuur in hun buurt. Op deze 
avond inventariseren we de ideeën van de deelnemers en inspireren we ze 
o.a. met ideeën uit andere gemeenten.  

Resultaat: lijst kansrijke ideeën en enthousiaste bewoners. 

Tijdpad Activiteiten Uren Maken
X • Organiseren ideeënavond

• Communicatie richting bewoners
• Checken ideeën op haalbaarheid

25 Uitnodiging ideeënavond  
Persbericht ideeënavond 
Draaiboek ideeënavond 
Template ideeënlijst 
Presentatie ideeënavond
Follow-upmail ideeënavond

Waar het om draait

Organiseren en uitnodigen
In de vorige fase heb je de sleutelfiguren en groepen al benaderd. In deze fase ga je de uitnodiging breed 
uitzetten in de buurt. Via een persbericht, via de gemeentekanalen, via een huis-aan-huis brief, maar 
eventueel ook via posters op centrale plekken in de buurt. 

Ideeën verzamelen en netwerk activeren
Op de ideeënavond leg je aan alle geïnteresseerden uit hoe Groen aan de Buurt werkt, laat je aanwezigen 
kennis met elkaar maken en ideeën uitwisselen voor de buurt. Ben je al mensen op het spoor met goede 
ideeën of zijn er bestaande inspirerende groene initiatieven in de buurt? Vraag ze om hun idee kort te 
presenteren. Zo zijn een aantal bewoners actief en direct betrokken en kunnen zij steun voor hun initiatief 
krijgen. Zo’n pitch blijkt ook goed te werken als aanjager voor andere ideeën. Vraag alle deelnemers van 
deze eerste avond om de uitnodiging voor de tweede bewonersavond, de ‘uitwerkavond’, vooral te delen 
en buren mee te nemen.

 “Vanuit de lokale organisatie kwam de vraag of ze met een promotiestandje over zonnepanelen op de 
ideeënavond mochten zijn. We willen een kort programma met zoveel mogelijk focus op groepsvorming 

en groen. We hebben dat daarom niet gedaan.” Charlotte Robben, procesbegeleider IVN.

“Via ons netwerk kenden we twee bewoners in Wijk bij Duurstede die droomden van een bloemenweide. 
Zij pitchten dit idee op de eerste ideeënavond en dat werkte heel inspirerend voor de andere  
aanwezige bewoners.” Hélène Hine, voormalig procesbegeleider Landschap Erfgoed Utrecht.
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Toon zetten voor doe-project 
Met de ideeënavond maak je enthousiasme los voor wat 
er mag en kan. Je zet ook de toon voor het doe-project dat 
Groen aan de Buurt is. Je vraagt alle deelnemers daarom 
ook al om aan te geven bij welke ideeën ze willen helpen met 
de uitvoering. Hoe zij precies gaan helpen, dat komt in de 
volgende fase: de uitwerkavond. Zo schep je ook de juiste 
verwachtingen. Er komen haast altijd mensen naar de  
ideeënavond die vooral ideeën hebben voor anderen om 
uit te voeren (of gewoon klachten). We zien deze mensen 
meestal niet terug op de uitwerkavond. 

Haalbaarheid ideeën toetsen 
Niks is zo demotiverend als tijdens het uitwerken van  
een idee te ontdekken dat iets helemaal niet kan of mag.  
Vraag de gemeente om voor de ideeën op de ideeënlijst  
een quickscan te doen op haalbaarheid van ideeën die  
gaan over de openbare ruimte. In een buurt waar meerdere 
ideeën voor een terrein van het waterschap waren, hebben 
we vooraf contact gelegd met het betreffende waterschap om 
die quickscan te doen. Dat heeft ook direct een goed contact 
met het waterschap opgeleverd, waar de bewoners later in 
het proces veel aan hebben gehad. Verwerk de uitkomsten 
van de quickscan op haalbaarheid in de ideeënlijst vóór de 
uitwerkfase, zodat bewoners hier rekening mee kunnen  
houden alvorens ze aan hun plan gaan werken.  

Ervaringen 
Ervaring Tip
Op de bewonersavond die we in het gemeentehuis 
hielden kwamen opvallend veel klachten richting 
de gemeente. Een gemeentehuis als locatie kan 
de focus (te) veel op de gemeente leggen, terwijl je 
juist de buurt wilt mobiliseren.

Zoek een neutrale locatie met een buurtfunctie, 
zoals een buurtcentrum of school. Daarmee benut 
je de buurtkracht die zo’n plek uitstraalt. 

Het is voor de procesbegeleider en de geïnte-
resseerde bewoners goed te weten wie er na de 
ideeënavond enthousiast is om verder te gaan.  
Dat werkt direct al verbindend op de ideeënavond.  

Vraag aan het einde van de avond wie enthousiast 
is geworden en er de volgende keer bij is (handen 
opsteken). Kunnen mensen er de tweede avond 
niet bij zijn? Laat ze dan vooraf aangeven met 
welke ideeën ze aan de slag willen. Willen mensen 
heel graag met een eigen idee verder, vraag ze 
dan buren mee te nemen naar de uitwerkavond. 

In Woudenberg was ook iemand van het water-
schap aanwezig op de ideeënavond. Dat zorgde 
voor extra betrokkenheid en lokale gebiedskennis.

Laat het waterschap weten dat je dit traject in  
gaat met bewoners en bespreek waar gedeelde 
belangen zitten. Nodig het waterschap ook uit  
voor de ideeënavond.
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STAP 4: UITWERKAVOND 
  
Om de energie van de eerste avond vast te houden, organiseert het kern-
team uiterlijk drie weken na de ideeënavond de tweede bewonersavond:  
de uitwerkavond. Op deze bijeenkomst vormen we groepjes rond de meest  
aansprekende ideeën. De groepjes maken direct een beknopte projectopzet 
waar ze na deze avond zelfstandig aan verder werken. 

Resultaat: Groen aan de Buurt-uitvoeragenda van projecten waar bewoners mee aan de slag gaan. 

Tijdpad Activiteiten Uren Maken
X + 3 wk • Organiseren uitwerkavond

• Uitwerkavond: selecteren en prioriteren
• Uitvoeragenda publiceren

25 Uitnodiging
Persbericht uitnodiging
Draaiboek
Presentatie
Sjabloon ideeënlijst 
Projectsjabloon
Follow up mail
Persbericht uitwerkagenda
Uitvoeragenda

 
Waar het om draait

Organiseren en activeren netwerk
Je weet nu welke ideeën er leven en hoeveel mensen al geïnteresseerd zijn. Nodig eventueel gericht 
experts en groene organisaties uit voor de tweede avond. Op deze manier kun je bestaande experts en 
vrijwilligersorganisaties koppelen aan ideeën en initiatieven van bewoners. 

“In De Ronde Venen was een ideeënwerkplaats die graag wilde helpen, maar in de voorbereidende  
fase nog niet precies wist hoe. Op de ideeënavond leek het uitvoerbudget aan de krappe kant voor alle  

ideeën. Ze organiseerden daarom een workshop ‘Plan & Geld’ voor alle ideeën die naar voren zijn  
gekomen tijdens Groen aan de Buurt evenals voor andere startende initiatieven in De Ronde Venen.” 

Charlotte Robben, procesbegeleider IVN.

Uitwerkavond – ideeën prioriteren & uitwerken 
Met alle aanwezigen samen loop je de ideeënlijst door en vul je eventueel aan met nieuwe ideeën. Dan is 
het moment van prioriteren en selecteren aangebroken. Je begint met peilen waar het meeste enthousiasme 
voor is en voor deze ideeën schat je samen de succeskans in (zie kader). In de tien buurtaanpakken die 
wij hebben begeleid zijn we op deze manier steeds tot een uitvoeragenda van tussen de vier en acht  
initiatieven gekomen waarin het merendeel van de betrokkenen op de een of andere manier actief was. 
Meer dan acht projecten zijn als procesbegeleider moeilijk faciliteren binnen de aangegeven tijd.

Inschatten succeskans:

q Er is een kerngroep van 3 mensen 
q Past binnen beleid gemeente 
q Goed voor natuur én buurt 
q Draagvlak bij eigenaar en direct omwonende 
q (zelf) beheer door bewoners 
q Lijkst haalbaar: inhoud + financieel 
q Verwacht (eerste) resultaat binnen 1 jaar 
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“Op de uitwerkavond was er iemand van de imkervereniging bij die de eerste avond niet aanwezig kon 
zijn. Ze hield een vlammend betoog voor het belang van beplanting voor bijen en andere insecten.  

Daarmee stond ecologische beplanting direct op de kaart én het leverde direct verbindingen op  
tussen verschillende ideeën.” Maarten Bruns, voormalig procesbegeleider IVN. 

Opvolging organiseren
Na de bijeenkomst gaan groepjes zelfstandig verder. Op de uitwerkavond leg je hiervoor een belangrijke 
basis door samen een projectsjabloon in te vullen. Verder zorg je dat binnen de groepjes contactgegevens 
zijn uitgewisseld en dat groepjes een concrete vervolgafspraak hebben gemaakt. Door een deadline te 
noemen waarop groepjes hun plan moeten inleveren, houd je het tempo erin. Na de ervaringen met de 
pilots hebben we de buurtaanpak ingekort van 1,5 naar 1 jaar. De ervaring leert dat in een korter proces 
de voortgang en energie er goed in blijft en dat zorgt voor meer resultaat en voldoening bij bewoners. 

Maatwerkvariant intensief
In deze fase is meer ondersteuning nodig. Zowel het zelf schrijven van projectplannen 
als het maken van begrotingen kan voor inwoners nieuw zijn en drempels opwerpen. 
Het werkt dan goed om samen met de bewoners in werkgroepjes te gaan zitten en het 
projectplan samen te schrijven. Ook bij de follow-up is meer coördinatie nodig. Jouw rol 
is niet alleen faciliterend, maar ook coördinerend.

 
De buurt betrekken en laten aansluiten 
De projecten waar de buurt mee aan de slag gaat worden opgenomen in de uitvoeringsagenda. Deze 
agenda delen we breed met buurtbewoners. Zo nemen zo veel mogelijk bewoners kennis van de ideeën 
en activiteiten en hebben zij de kans om alsnog aan te haken en mee te doen.

Ervaringen Tips
Er komen op de uitwerkavond altijd (deels) andere 
mensen dan op de ideeënavond, soms ook met 
nieuwe ideeën. 

Neem even de tijd om te inventariseren wie nieuw 
is en een nieuw idee inbrengt. Zo laat je nieuwe 
mensen en ideeën snel instromen.  

In een grote groep de ideeënlijst doorlopen kan 
best beetje taai zijn en lang duren.

Omdat we in de online variant in de Ronde Venen 
aanstuurden op één idee per kern hebben we op 
de uitwerkavond de ideeën per kern besproken.  
Dit werkte (online) heel goed.

Bij de laatste buurtaanpak hebben we een besloten 
groep op een intranet aangemaakt voor Groen aan 
de Buurt, zodat de deelnemers daar ook kennis en 
ervaring konden  Daar werden echter bijna geen 
ervaringen gedeeld. 

Het is nuttig om een plek te hebben waar iedereen 
de basisdocumenten kan terugvinden, maar laat 
mensen voor het onderling delen vooral hun eigen 
medium kiezen. 

Tijdens de uitwerkavond zijn er altijd nog wat  
mensen die niet helemaal hebben begrepen dat zij 
zelf aan de slag moeten (en dat niet de gemeente 
hun idee gaat uitvoeren).

Blijf herhalen; het is een DOE-project voor en door 
bewoners. Help mensen die in de eerste instantie 
vooral ideeën hebben voor anderen met de vraag: 
Zou je hier zelf iets aan kunnen/willen doen? 
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STAP 5: PROJECTPLAN

De groepjes werken met behulp van het projectsjabloon het idee uit en  
bepalen welke activiteiten en welk budget nodig is om een eerste resultaat 
neer te zetten. De focus ligt daarbij op het te bereiken resultaat en de eerste 
concrete stappen die daarvoor gezet kunnen worden.  

Resultaat: Uitvoerbaar projectplan waar enthousiasme voor is.

Tijdpad Activiteiten Uren Maken
X + 9 wk • Helpen bij invullen projectsjabloon 

  en opstarten project
• Feedback geven op projectaanvragen
• Akkoord geven op plannen en eerste 
  aanvragen voor uitvoerbudget toekennen

25 Projectsjabloon 
Voorwaarden projecten 
Aanvraagformulier uitvoerbudget 
Groenaandebuurt.nl: fondsen- 
overzicht is te downloaden via 
www.groenaandebuurt.nl

Waar het om draait 

Na de uitwerkavond werken groepjes zelfstandig aan de hand van hun projectsjabloon het idee uit.  
Ze bepalen welke activiteiten en welk budget nodig is om een eerste resultaat neer te zetten.  
Ondersteuning vanuit De Groen aan de Buurt is gericht op:
• Bewaken van kaders en randvoorwaarden; is aan de belangrijkste zaken gedacht (draagvlak buurt,  
 toestemming/afspraken gemeente, expertise).
• Helpen met (vinden van) aanvullend budget en noodzakelijke expertise, evt. door inhuur/inzet van   
 betaalde expert.
• Verbindingen tussen initiatieven te leggen waar mogelijk.
• Werkbaar houden van idee, helpen met opknippen van grote projecten in behapbare delen. Beter   
 klein resultaat dan groot idee dat niet van de grond komt. Vanuit een succeservaring is het leuker en  
 makkelijker om een volgende stap te zetten. 
• Organiseren en vastleggen van beheeractiviteiten. Over het beheer na de aanleg wordt vaak niet 
 gelijk nagedacht, maar dat moet wel tijdig geregeld worden. 
• Met gemeente en lokale organisatie basis leggen voor borging van contact en ondersteuning na de   
 ‘projectfase’ Groen aan de Buurt. 

 
Maatwerkvariant intensief 
in principe blijven de budgetten in beheer bij Groen aan de Buurt.

“In Wijk bij Duurstede was ik toevallig op het juiste moment bij een overleg van een werkgroep aanwezig. 
Het groepje wist niet goed hoe ze verder moest en dreigde te stranden. Gelukkig kon ik helpen om  
uit de impasse te komen. Kort daarna hebben we een eerste actie georganiseerd waarbij stenen  

plaatsmaakten voor groen.” Helene Hine, voormalig procesbegeleider Landschap Erfgoed Utrecht.
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Ervaring Tips
Af en toe zie of hoor je dat de communicatie tussen 
gemeentemedewerkers en een initiatief niet goed 
loopt. 

Initieer als procesbegeleider een afspraak tussen 
beide om op te helderen wat er aan de hand is en 
afspraken te maken. Hier help je ook de andere 
initiatieven mee.  

In de laatste twee buurtaanpakken heeft een 
‘bedrijfsvriend’ in natura geholpen met graafwerk-
zaamheden. Dat heeft veel uitvoerbudget bespaart. 

Kijk of er in het netwerk betrokken bewoners en  
organisaties mogelijkheden zijn voor steun ‘in  
natura’ voor o.a. grondbewerking of plantmateriaal.

In De Ronde Venen lieten we eerst bewoners zelf 
een beheerplan indienen bij de gemeente als  
basis voor afspraken over beheer. Later heeft de 
gemeente een standaard beheerformat gemaakt, 
wat behulpzaam bleek voor bewoners. 

Blijf kijken wat werkt en wat niet en wees waar 
nodig flexibel of innovatief in de looptijd van het 
project. 

Er zijn altijd ideeën die niet van de grond komen, 
niet blijken te kunnen of heel moeizaam lopen. 

Help initiatiefnemers eventueel ook met een  
beslissing om (tijdelijk) te stoppen. Help met  
formuleren van voorwaarden/omstandigheden  
voor een doorstart.  

Bewoners waren soms verrast door inhoud en  
(juridische) toon van de zelfbeheerovereenkomst 
die ze ontvingen van de gemeente. 

Zorg dan initiatiefnemers de zelfbeheerovereen-
komst vooraf hebben gezien in de planfase,  
dus voordat ze tot uitvoer overgaan. 
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STAP 6 EN 7: UITVOERING, VIEREN EN DELEN 

De groepjes voeren de projecten (gefaseerd) uit. De Groen aan de Buurt- 
organisatie zorgt voor regelmatige communicatie over de voortgang van de 
deelprojecten in het lokale Groen aan de Buurt-netwerk dat eerder ontstaan 
is. De Groen aan de Buurt-organisatie zorgt waar nodig ook voor aanvullende  
expertise of begeleiding. Daarnaast communiceren we ook naar de buiten- 
wereld over mijlpalen in de uitvoering en resultaten.

Resultaat: levend netwerk dat effectief kennis en ervaring deelt en  
nieuwe initiatieven aanjaagt.

Tijdpad Activiteiten Uren Maken 
X  
+ 9 wk - 
1 jaar

• Coachen initiatieven in  
  uitvoering
• Voortgang bespreken 
  met kernteam
• Ondersteuningssessie(s) 
  en netwerkactiviteiten 
• Inspirerende updates 
  versturen (1x 3mnd)
• Vieren mijlpalen
• Feestje ter afsluiting

40 Updates
Uitnodiging netwerkbijeenkomst
Overzicht resultaten
Via groenaandebuurt.nl:  
groene campagnekalender

“In Wijk bij Duurstede werd binnen twee maanden na de uitwerkavond al een bloemenweide ingezaaid.” 
Helene Hine, voormalig procesbegeleider Landschap Erfgoed Utrecht. 

Waar het om draait

Ondersteunen met expertise en netwerk
Een vinger aan de pols houden bij de projectgroepen. Hoe loopt het, zijn er hindernissen? In deze fase 
moet er van alles geregeld en gemobiliseerd worden door de initiatiefnemers. Door met enige regelmaat 
te vragen hoe het gaat, hoor je sneller wat er speelt en kun je advies geven en meedenken. Denk  
bijvoorbeeld aan het tijdig opvragen van een clik-melding, bijsturen op een plantensoortenlijst, timing van 
werkzaamheden in relatie tot Natuurbeschermingswet of een mooie kans voor een communicatiemoment.  

“Bij één project botsten bewoners over de aanpak. Ze hadden verschillende visies over wat er nodig  
was om tot een goed resultaat te komen en welke verantwoordelijkheden ze daarbij hadden.  

Wij hebben bemiddeld en na drie gesprekken kwamen ze gelukkig weer op één lijn.”  
Evelien Kenbeek, voormalig procesbegeleider Landschap Erfgoed Utrecht.

“In het gebied van de buurtaanpak werd regelmatig een ijsvogel gespot. Een bewonersinitiatief  
wilde het mogelijk maken dat de ijsvogel ook in hun buurt zou kunnen broeden. Ik heb de bewoners  
in contact gebracht met een ijsvogel-expert en onder leiding van deze expert hebben de bewoners  
workshop georganiseerd. Hij heeft hen op de (on)mogelijkheden gewezen en verder ingewijd in de  

wereld van de ijsvogel. Vervolgens is voorafgaand aan het broedseizoen van 2018 een ijsvogelwand  
gebouwd. Inmiddels heeft er meerdere keren een ijsvogel gebroed.” 

Helene Hine, voormalig procesbegeleider Landschap Erfgoed Utrecht.
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Voortgang bewaken met het kernteam 
Houd met enige regelmaat contact als kernteam. Bespreek voortgang van de projecten, bijzonderheden, 
lessen en lastige zaken. Door standaard maandelijks een uurtje af te spreken kun je het merendeel van 
de afstemming in samenspraak doen, in plaats van steeds tussen de bedrijven door.  

Organiseren (fysieke) netwerkactiviteiten
Organiseer tussendoor een bijeenkomst om de stand van zaken van de verschillende initiatieven uit te 
wisselen. Op zo’n moment helpen bewoners elkaar verder en dit draagt bij aan het groepsgevoel. In 
Werkhoven wilden verschillende initiatieven tegelijkertijd lokale ondernemers benaderen voor sponsoring. 
We hebben gezamenlijk de ondernemers uitgenodigd op een avond om dat voor te leggen. Dat kan  
ook een kort locatiebezoek met een borrel zijn of een gezamenlijke ‘burendag’ bij een initiatief. 
Vieren van resultaten
De eerste projecten worden nu daadwerkelijk uitgevoerd; de bloemenweide wordt ingezaaid of de eerste 
tegels maken plaats voor groen. De projecten worden zichtbaar. Dit zijn de momenten om te vieren en 
delen met de groep en de buurt, bijvoorbeeld door een wethouder uit te nodigen en een nieuwsbericht  
te maken. Vier (deel)resultaten, bijv. met een artikeltje/blog in de lokale media. Zo werk je aan de  
zichtbaarheid in de buurt en gemeente en hebben initiatiefnemers eer van hun vrijwillige inzet. 

Afronden begeleide (start)periode 
Na ongeveer een jaar sluit je samen de begeleide projectperiode af met een passende bijeenkomst.  
Maak een rondje langs de verschillende initiatieven en vraag bewoners om te delen hoe het gegaan is  
en wat Groen aan de Buurt hierin voor hen heeft betekend. Blik ook vooruit op wat ze nog nodig zullen  
hebben. Nodig (in afstemming met bewoners) ook de wethouder/burgemeester en betrokken medewerkers 
van het waterschap uit. Sluit af met een gezellige borrel. Dit is ook het moment om met bewoners te  
bespreken hoe ze contact willen houden en welke rol de gemeente na projectperiode aanneemt. 

Ervaring Tips
Het kan gebeuren dat er snel wat geregeld moet 
worden of dat je snel moet inspringen om escalatie 
te voorkomen. 

Zorg dat je genoeg ‘vrije’ ruimte in je agenda hebt 
om snel te kunnen handelen indien nodig. 

Er kunnen zich best ingewikkelde situaties voor-
doen, zoals (dreigende) ruzie met buurtbewoners, 
onenigheid binnen de werkgroep en onenigheid 
met de gemeente.

Bespreek lastige situaties met het kernteam.  
Zo kom je tot betere ideeën en een gezamenlijke 
beslissing over hoe iets aan te pakken.  

Op een aantal plekken meldden zich later nieuwe 
bewonersinitiatieven die wilden aansluiten. We zijn 
daar in verschillende gevallen verschillend mee om 
gegaan.

Bespreek in het kernteam wat er mogelijk en 
wenselijk is. Dit hangt ook af van nog beschikbare 
ondersteuningstijd en budget. Maak afspraken 
binnen het kernteam en wees helder over wat er 
verwacht kan worden van de begeleiding van het 
nieuwe initiatief. 

We hebben wel eens publiciteit rond een initiatief 
gemaakt, waar de initiatiefnemers helemaal niet blij 
mee waren. Zij wilden het feestje graag besloten 
en voor de buurt houden. 

Stem publiciteit en bezoek van een wethouder af 
met de bewoners. Geef inzicht in welk doel je met 
publiciteit of een werkbezoek beoogd, dat maakt 
het makkelijker om samen tot een passende vorm 
te komen.
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 STAP 8: BORGING 

De ideeën zijn tot uitvoer gekomen; groen is aangelegd, activiteiten zijn  
opgezet. De projectperiode Groen aan Buurt is afgerond. Bewoners blijven 
het aangelegde groen beheren. Bewoners die hebben meegedraaid in Groen 
aan de Buurt weten elkaar en de vaste contactpersoon van de gemeente  
te vinden. De gemeente houdt proactief contact met de initiatiefnemers en 
faciliteert ontmoeting en kennisdeling tussen actieve bewoners in het groen. 

Resultaat: levend netwerk dat kennis en ervaring deelt en nieuwe initiatieven aanjaagt. 
 
Activiteiten Maken 
• Waarderen van bewonersinzet
• Initiëren & faciliteren uitwisseling, verbinding en inspiratie tussen 
  initiatieven en gemeente
• Contact houden over beheer
• Nieuwe cyclus starten om nieuwe bewoners met nieuwe ideeën te 
  laten aan sluiten.

Via groenaandebuurt.nl:  
groene campagnekalender

Waar het om draait 

Blijvende aandacht voor ontmoeting, kennisdeling, verbinden en inspiratie 
De toegevoegde waarde van de buurtaanpak Groen aan de Buurt zit vooral in het gecoördineerde proces 
met de buurt. We bieden een proces waarin bewoners samen met meerdere initiatieven tegelijk aan de 
slag te gaan in een wijk of buurt. Het contact tussen gemeente en bewoners is laagdrempelig.  
We volgen actief de voortgang van initiatieven en communiceren daarover. Daardoor ontstaat verbinding 
tussen betrokken bewoners, lokale organisaties die willen helpen en de gemeente. Dit gevoel kun je  
vasthouden door als gemeente initiatief te blijven tonen om samen met bewoners uit te wisselen.  
Bijvoorbeeld door een jaarlijkse dag voor groene vrijwilligers en initiatieven in de gemeente met mix  
van inspiratie, waardering, uitwisseling, verbinden, inspireren en praktisch ondersteunen. Of denk aan  
een gezamenlijke jaarlijkse beheerdag. Je kunt daarbij meeliften op jaarlijkse landelijke initiatieven als  
de Natuurwerkdag (november), NL Doet (maart) of Burendag (september).

Proactief contact met bewoners
Voor continuïteit en betrokkenheid is het slim om het beheer ook te bespreken in een half jaarlijks  
overlegmoment tussen de initiatiefnemer en de contactpersoon bij de gemeente. Dat zijn momenten  
waarop er kritisch naar het beheer en het beheerplan gekeken kan worden. Je hoort dan ook wat er  
goed gaat en wat minder en je kunt afspraken maken over eventuele aanpassingen.

Nieuw initiatief aanjagen 
Gezamenlijk starten met meerdere initiatieven werkt stimulerend voor de initiatieven en je kunt als  
gemeente de ondersteuning beter structureren en organiseren. Spelen er nieuwe ideeën? Of zijn een 
aantal initiatieven op een lager pitje geraakt? Start dan na 1-2 jaar een nieuwe cyclus als gemeente  
met behulp van dit handboek en eigen opgedane ervaringen!




