Vraag 1. Hoe kunnen we de omwonenden meer betrekken bij de tuin?
✿ Via schooltuinen ‘reclame’ maken voor de tuin
✿ Stukjes grond beschikbaar stellen om eigen groenten of andere gewassen te telen
✿ Zet social media in
✿ Meedoen met NL Doet & landelijke natuurwerkdag
✿ Laat mensen op een stuk vrij oogsten
✿ Omwonenden per huis persoonlijk uitnodigen
✿ Gericht activiteiten organiseren (wat voor doel(en) hebben jullie voor 2013 en daar gericht
activiteiten aan koppelen)
✿ Betrek bestaande initiatieven, organisaties, clubs bij de tuin of vraag hun hulp
✿ Bevragen wat betekent de tuin voor u? ( via enquete en/of huis aan huis gesprekken)
✿ Angst bindt, gebeurd er iets ergs in de wijk? Kom in actie
✿ Wat speelt er in de wijk of bij mensen hierop inspelen of aanhaken via buurtoverleg
✿ Schakel lokale media (en lokale wijk of clubbladen) in om het project meer zichtbaarheid te
geven en serieuzer te worden genomen
✿ Festiviteit organiseren en iedereen (uit de wijk/straat) vragen we mee te helpen
✿ Mede eigenaarschap van tuin
✿ Wat zijn de bewoners wensen
✿ Via buurtkrantjes, websites, facebook mensen bereiken en informatiebordjes met QRcode voor
telefoon
✿ Nodig mensen uit om mee te denken met het jaarprogramma,vraag die jullie hebben of
speciﬁeke activiteit/workshop
✿ Probeer ambassadeurs vanuit de bewoners te werven in de wijk, zodat zij hun achterban/
netwerk weer kunnen informeren
✿ Schakel de wijkagent, wijkambtenaar, wijkhoofd en groenvoorziening in
✿ Gewoon van start gaan
✿ Behoefte aan sociale contacten, koppie kofﬁe in de tuin
✿ Maak gebruik van andere netwerken van vrijwilligersorganisaties om je heen, via nieuwsbrief,
buurtblad e.d. ( bijv. IVN, sportclub, wandelclub, vrouwen van nu e.d)
✿ Informatie bijeenkomsten opzetten
✿ Enquete: wensen van buurtbewoners voor tuin & waarom komt u niet op de tuin?
✿ Geef speciﬁeke doelgroepen een eigen rol

Vraag 2. Hoe betrekken we alleenstaanden bij de tuin?
✿ Organiseer een speeddate in de tuin, een avondactiviteit, feestje, lezing of ﬁlm met gezellige
naborrel
✿ Wat doen zij in hun vrije tijd en probeer hier op aan te haken, gebruik van te maken
✿ Vraag of ze kennis, expertise hebben om te helpen
✿ Nodig ze uit om mee te denken
✿ Persoonlijk benaderen en informeren
✿ Social media inschakelen waarop zij actief zijn (twitter/facebook e.d.)
✿ Bij een huisbezoek, onder het genot van een kop kofﬁe, het een en ander vertellen over de tuin.
Niet direct uitnodigen voor een bezoek of vrijwilligerswerk
✿ Rechtstreeks benaderen en uitnodigen
✿ Zoek 1 of meerdere ambassadeurs met een netwerk onder deze groep bewoners
✿ Vraag input in de tuin of ga aan de slag met deze vraag en start met 1 of een paar alleenstaanden
hiermee

Vraag 3. Hoe kunnen we meer buurtbewoners betrekken bij de
tuin/‘kinderboerderij’? (zodat we meer bekendheid en/of aanloop krijgen)
✿ Buren een dier laten adopteren
✿ Organiseer een workshop
✿ Communiceren en informeren via nieuwsbrief, website, facebook, twitter, blog, face to face,
ﬂyers, huis aan huisblad/krant, wijknieuws
✿ Zoveel mogelijk meedoen aan initiatieven door gemeente, winkeliers e.a. lokale partijen
✿ Communiceer over de tuin of de dieren
✿ Mensen persoonlijk vragen om mee te doen
✿ Organiseer open dagen, geef voorlichting, laat zien wat je doet
✿ Biedt mogelijkheden voor scholen, kinderen, educatie
✿ Creëer een probleem en vraag hier hulp bij, biedt de oplossing of kom in actie
✿ Maak een klein boekje of organiseer een verhalenavond met jullie verhalen, het gezicht achter
de tuin/dieren
✿ Vragen buren naar wensen, welke groente/dier
✿ Hondenpoep inzamelen en inleveren bij tuin of kinderboerderij
✿ Planten- en zadenruilbeurs
✿ Betrek bestaande initiatieven, organisaties, clubs bij de tuin, maak gebruik van hun netwerken
✿ Plant bijzondere kruiden in de tuin of laat bewoners meedenken over een deel van de planten/
kruiden/groenten
✿ Maak gebruik van andere netwerken van vrijwilligersorganisaties om je heen, via nieuwsbrief,
buurtblad e.d. ( bijv. IVN, sportclub, wandelclub, vrouwen van nu e.d)
✿ Betrek bewoners door hun te vragen om vrienden van te worden (laat mensen hiervoor betalen
dan heeft het meer waarde)
✿ Zaden & planten die over zijn langs brengen, uitdelen
✿ Verspreid ﬂyers in de wijk, uitnodiging met speciﬁek doel bijv. voorlichtingsavond
✿ Wat speelt er in de wijk of bij mensen hierop inspelen of aanhaken via buurtoverleg

✿ Nodig bewoners uit om mee te denken over deze vraag
✿ Activiteiten blijven organiseren (evalueer ze ook samen, wat kan beter e.d.) en mensen hiervoor
blijven uitnodigen (soms heeft het tijd nodig)
✿ Vier feesten met de tuingroep/kerngroep en vier ook dingen met de wijk/omwonenden e.d.

Vraag 4. Hoe betrekken we meer (oorspronkelijke) autochtone
dorpsbewoners bij de tuin?
✿ Herijk je doelstelling
✿ Betrek oud + jong, school & bejaarden(huis)
✿ Organiseer tijdens schoolvakanties samentuinen in de avond voor ouders ( grootouders) +
kinderen
✿ Organiseer een oogstfeest met kinderen + hun ouders, kaarsjes avond, lampionnen optocht
✿ Organiseer een streekgerechten diner/avond met hulp van bewoners
✿ Haak aan op lokale feesten
✿ Organiseer een tuinexpo/wedstrijd met verschillende (landbouw) methodes en grootste
pompoen of beste appeltaart
✿ Bloemen of takken van de tuin, hier stukjes van maken (voor de kerst..) en deze aan ouderen of
omwonenden brengen
✿ Vraag hulp aan de bewoners in de vorm van machines, kennis, mest e.d.
✿ Spreek de bewoners en agrariërs aan op hun vakmanschap (hoe moet ik ....., kunt u vanuit uw
ervaring ons helpen met....)
✿ Jezelf bij hun betrekken, wat kun je van hun leren? (met als doel een gesprek te starten)
✿ Leer van de autochtonen
✿ Kijk welke vragen jullie hebben of doelgroepen er zijn in het dorp en maak intern groepjes en ga
elk met een vraag actief aan de slag
✿ Laat door autochtonen hun eigen ideeën en methoden zien in (eigen) deel van de moestuin, zo
kennisuitwisseling
✿ Schakel lokale media (en lokale wijk of clubbladen) in om het project meer zichtbaarheid te
geven en serieuzer te worden genomen
✿ Betrek bewoners door hun te vragen om vrienden van te worden (laat mensen hiervoor betalen
dan heeft het meer waarde)
✿ Vraag hulp via de kinderen/school zij hebben ook een netwerk en kunnen dit inzetten voor jullie
Denkrichtingen die helpen als je mensen wilt betrekken op welke manier dan ook:
✿ Denk vanuit de ander, wat hebben zij eraan om mee te doen, waarom zouden zij?
✿ Denk vanuit wensen en kwaliteiten van mensen
✿ Koppel de vraag ook concreet aan een doel van de tuin, dit kan helpen om je vraag aan te
scherpen
✿ Kan je het koppelen aan activiteiten of feesten (of is dat een 1ste stap)
✿ Denk out of the box, wat zou je doen als je denkt vanuit Superman, Pippi Langkous, Donald Duck
etc. of wat als je het binnen week moet regelen of wat als alles mogelijk is? Verder is het een
kwestie van durf te vragen wat je nodig hebt, veel mensen zijn bereidt om je te helpen!
Schreeuw het van de daken en denk ook na wat je kunt bieden!

Tips rondom betrokkenheid mensen:
1.
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4.
5.
6.
7.
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15.
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20.

Stel samen korte en lange termijn doelen.
Luister naar elkaar.
Hou een korte tijd tussen idee, eerste stap en de uitvoering.
Hou deelnemers/bewoners op de hoogte van de vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen.
Push niet te veel, werk van uit de wensen, belangen, interesses en kwaliteiten van de bewoners,
leg ze dus geen ideeën op.
Betrek mensen bij elke stap van het proces.
Organiseer behalve kleine activiteiten met de groep ook regelmatig activiteiten met de gehele
buurt bijv. barbecues, oud en nieuw, kerst om de samenhang te verbeteren en te behouden.
Zorg dat bewoners altijd hun mening, inbreng kunnen geven, creëer mogelijkheden en ruimte
voor discussie en ingevingen. (bijvoorbeeld dmv een prikbord of vaste ideeënavond).
Organiseer jezelf als een stichting om meer gedaan te krijgen en te steun te krijgen van andere
organisaties.
Werk samen met scholen uit de buurt en geef kinderen een rol bij activiteiten in de wijk.
Als mensen samen werken is het belangrijk dat ontevredenheden op tafel worden gelegd en
moeilijke gesprekken en discussies niet uit de weg worden gegaan, zo ontstaat er geen
verdeeldheid of voelen mensen zich vervreemd met het initiatief wat als gevolg heeft dat ze niet
meer mee willen doen.
Kerngroepen moeten niet te groot worden, zodat er voor iedereen tijd is om zijn zegje te doen
en mensen makkelijker elkaar leren kennen, 8-12 personen is gewenst.
Zorg dat deelnemers trots kunnen zijn op hun persoonlijke prestaties en kwaliteiten en prestaties
van de groep.
In het geval van een grote groep, hou de lijnen kort, dus werf ambassadeurs die te midden van
kleinere groepen staan waardoor er een directer en toegankelijker contact ontstaat met
individuele deelnemers en eventuele nieuwe leden.
Samenhang creëren is een lang proces van twee stappen vooruit en een stap terug dat veel tijd
kost, trek niet harder dan dat het gras kan groeien
Bouw voort op bestaande groepen/verenigingen/wandelclubs en verbanden tussen mensen
Deelnemers hebben vaak de wens om een bepaalde vaardigheid aan te leren en te ontwikkelen,
vraag er naar en geef ze die kans.
Geef deelnemers een gevarieerd en leuk aantal taken met desgewenst verantwoordelijkheden
en niet alleen ‘klusjes’ werk, zorg dat ze zich een waardevol lid van het team voelen.
Zorg dat er in het begin leuke, toegankelijke en speelse visuele projecten gerealiseerd worden.
Gewaardeerd voelen is belangrijk voor deelnemers organiseer vieringen die deelnemers samen
brengen en waarbij duidelijk wordt wat iedereen heeft volbracht en gedaan.

