
Bijeenkomst voor groene bewonersinitiatieven en vrijwilligers 
 
Donderdag 30 januari 2020, De Vreugdehoeve 
Door de Groene Loper Zwolle en Stimuland 
Arjan Broer | Groene Loper Zwolle | HeelBreed 
 
 
Uitwerking workshop: “Betrekken van bewoners bij mijn initiatief” 
 
Gasten met ‘good and bad practises’: 
 
Herman Reimerink 
Beleeftuin Buiten Zinnig 
Web : https://www.vogellanden.nl/Ontmoetings-_en_beleeftuin.html 
E-mail : herman.reimerink@gmail.com 
Tel. : 038-4220911 
 
Berend Zandt 
Het Tussendoortje 
Web : http://hettussendoortje.info/ 
E-mail : berend.zandt@gmail.com 
Tel. : 06-16301704 
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Foto’s flaps workshopronde 2 
 

 
De gele post-its: “Wat werkt WEL bij het betrekken van bewoners bij mijn initiatief?” 
 
Persoonlijk benaderen 
Eigenaarschap 
Zeggenschap/deelgenoot maken 
Heldere afspraken maken/nakomen 
Vrijwilliger is belangrijk 
Persoonlijk vragen/uitnodigen 
Interesse in het plan 
Duidelijke taken 
Regie/trekker 
Bevragen op kennis of energie 
Betrokkenheid (echt) 
Gesprek aangaan 
Gezamenlijke ideeën 
Kennis delen 
Initiatiefnemer kindje loslaten/andere manieren accepteren 
Delen, schenk en ontvang 
Hek weg 
Behoefte achterhalen/waarom de keuze? 
Briefje schrijven aan de buren met uitleg en vragen 
Inspireren 
Enthousiasme/enthousiasmeren. Ook: wat zou jij willen? 
Kwaliteit/sterke punten van betrokkenen gebruiken 
Waardering 
Meenemen naar einddoel 
Zichtbare verandering/levert iets nieuws op 
Luisteren 
Laat je actie/bedrijf zien 
Goede onderlinge communicatie 



Talenten benutten 
Capaciteiten gebruiken van buurtgenoten 
Openheid (ook in bestuur) 
Klein beginnen 
Sowieso beginnen 
Niet overvragen 
Eerlijk zijn 
Variatie in werk 
Belonen/trakteren 
Mensen direct aanspreken 
De ‘juiste’ mensen aanspreken 
Netwerk (opbouwen) 
Budget/fondsen 
Euro’s beschikbaar 
Concrete taken 
Activiteiten organiseren anders dan ‘het werk dat moet gebeuren’ 
Startbijeenkomst 
Kaart/moodboard maken 
Geloof in jouw verhaal 
Sociale media 
Aansluiten bij ervaringen/mogelijkheden 
Huis-aan-huis 
Persoonlijk contact maken 

 
De roze post-its: “Wat werkt NIET bij het betrekken van bewoners bij mijn initiatief?” 
 
‘Radiostilte’ 
Druk 
Precisie 
‘Voor de troepen uitlopen’ 
Dwingen 
Te veel/te groot 
Lat te hoog 
Één persoon verantwoordelijk maken 
Voorbijgaan aan behoefte 
Onduidelijkheid 
Onoverzichtelijkheid 
Opleggen/opdragen 
Sturen 
Een veel te groot plan lanceren 
Een uitgekauwd plan op tafel leggen 
Verplichten 
Starre taakomschrijving 
Planning niet duidelijk 
Opdracht niet duidelijk 
Moeten 
Bevelen/de baas spelen 
Persoonlijk idee ‘doorduwen’ 
Te hoge verwachting/overvragen 
Regels/reglementen 
Alle leeftijdsgroepen erbij willen hebben 
Een hele sterke/strakke organisatie 

 


