Draagvlak voor
een groen schoolplein
WAT is draagvlak?
• Groep mensen die allemaal
iets willen of steunen
• Bewustwording over
krachtenveld
• Meenemen van iedereen
• Betrokkenheid
• Eigenaarschap

DOEL van draagvlak
• Minder afhankelijk zijn van één of enkele personen
die het traject trekken
• Voorkomen van vandalisme
• Vereenvoudigen financiering, realisatie en onderhoud
• Voorkomen van conflicten of discussies met ouders
en omwonenden
• Borgen van duurzaamheid groen schoolplein

STAPPENPLAN hoe bereik je draagvlak?
1. Krachtenveld in kaart brengen.
In het krachtenveld schrijf je alle personen en organisaties op die van belang kunnen zijn voor je
doel. Belangrijk en centraal onderdeel hierbij is de kerngroep en een of meerdere enthousiaste kartrekkers. Het krachtenveld is een dynamisch document en wordt in de loop van het proces steeds
weer aangevuld.
2. Prioriteiten vastleggen, wie moeten we nu meenemen, wie later.
Afhankelijk van de stappen in het proces heb je draagvlak nodig van uiteenlopende spelers en
belanghebbenden. In principe werk je altijd van binnen naar buiten: eerst de ouders, dan de buurt.
Probeer niet iedereen tegelijker tijd mee te nemen. Dat is veel te vermoeiend. Verder kunnen de
eerste personen waar je draagvlak creëert later makkelijk meehelpen als ambassadeurs voor jouw
plan.
3. Benader de mensen die je wil bereiken met een vraag.
Begin de benadering van anderen altijd in hun perspectief: wat zien zij in het (huidige) plein?
Wat is hun droom voor de toekomst?
4. Kijk naar het (eigen) belang van de mensen die je mee wil nemen.
Als je de verkeerskundige van de gemeente nodig hebt probeer dan ook een probleem mee te
nemen dat haar bezig houdt, als je draagvlak bij kinderen wil creëren houdt het dan zeker speels
en leuk.
5. Kies voor interventies die het draagvlak vergroten bij de specifieke doelgroep, waar de bestaande
(kern-) groep energie van krijgt en waarmee je tegelijk ‘bouwt’ aan je groen schoolplein.

Doelgroepen

Kinderen

Gemeente

• Let op de verwachtingen die je creëert
• Maak van elke activiteit een spel
• Richt je ook op de vergroening in de
algemene zin. B.v. groene activiteiten
met kinderen op het huidige plein
of een excursie

• Het Groene Huis staat open voor
jouw school en vragen!
• Denk ook aan medewerkers bij de
gemeente zoals de wijkmanager, de
wijkbeheerder of de verkeerskundige
• Probeer een zo direct mogelijk contact
te krijgen met personen die bij de
gemeente werken
• Nodig ze uit op je eigen locatie

Leerkrachten
• Probeer om een leerkracht als persoon
te bereiken, niet alleen met de pet van
de juf of meester op
• Wees bewust van de volle agenda van de
leerkracht
• Vindt interventies die niet alleen bijdragen
aan het groene plein maar ook aan de
leeropdracht van de leerkracht

Ouders

Buurt

• Speel in op de motivatie van de ouders:
de speelomgeving van hun kinderen
• Ouders worden graag aangesproken
op hun expertise
Deze kan zeer uiteenlopend zijn
• Houdt het gezellig. Een leuke werkgroep
met gelijkgezinden is ook een motivatie

• Benader en betrek (buurt-) verenigingen
• Organiseer gezamenlijke activiteiten of neem
deel aan (buurt-) bijeenkomsten
• Betrek individuele buurtbewoners
• Organiseer een inloopavond
• Betrek de jeugd in de buurt

DO’S en DON’TS
• Begin met de vraag wat de ander leuk of belangrijk vindt, niet met wat jij nodig hebt van hem of haar.
• Zorg ervoor dat elke interventie niet alleen iets oplevert voor het groene plein, maar ook LEUK is.
• Begin bij het creëren van draagvlak altijd bij de kerngroep en werk vervolgens richting de rest van je krachtenveld.
• Maak gebruik van inspirerende voorbeelden (filmpjes, voorbeelden incl betrokken ervaringsdeskundigen).
• Leg de relatie van draagvlak met andere aspecten: - financiering, - publiciteit, - onderhoud, - gebruik.

Werkplaats Groene Schoolpleinen is een initiatief van Springzaad Amersfoort en wordt uitgevoerd door Coöperatie 033GROEN en
Samenwerkstad. Neem contact op met een van de groene plein coördinatoren: Serai Bressers | 06-16390264 | post@033groen.nl en
Fabian Brökelmann | 06-48658098 | info@samenwerkstad.nl. Meer informatie met aanbod en mogelijkheden is terug te lezen op
www.033groen.nl/groeneschoolpleinen. Hier kun je je ook opgeven voor de Werkplaats nieuwsbrief.

