1 NOVEMBER 2018

Uitnodiging
Herfstfeest
Op donderdag 1 november vieren we feest!
Op deze dag komen alle Zuid-Hollandse en

BESTUURLIJK PROGRAMMA
Voor de aanwezige wethouders,

Utrechtse Groen doet goed gemeenten en hun

gedeputeerde(n) en lokale projectleiders

netwerken bij elkaar om terug te blikken, voor-

van Groen doet goed is er een apart

uit te kijken en inspiratie op te doen. Met Groen

bestuurlijk programma. In het program-

doet goed maken kinderen kennis met de

ma borduren we voort op het plenaire

natuur in hun eigen omgeving.

gedeelte. Tijdens het programma gaan
we interactief aan de slag met een aantal
essentiële vragen rondom Kind & Natuur.

PLENAIR GEDEELTE
Ingeborg Pronk (ZH) en gedeputeerde

Meld u hier aan!

		

PROGRAMMA*

15.00 - 15.45

Plenair gedeelte met

			

Ingeborg Pronk (ZH) en

			gedeputeerde Mirjam
			Maasdam (UT)

15.45 - 16.00

Uitloop en naar bestuurlijk

			programma

16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Bestuurlijk programma
Borrel en Groen doet goed

			markt
* Het gehele programma start om 12.00 uur
met een lunch, opening en een workshopronde.
Uiteraard bent u dan ook al van harte welkom!

www.groendoetgoed.com

Mirjam Maasdam (UT) vertellen over het
belang en de successen van Groen doet
goed. Ze nemen je mee naar het verleden
van Groen doet goed en geven daarnaast
een doorkijkje naar de toekomst. Wat is er
allemaal bereikt, aan welke beleidsdoelen
draagt dit bij en waar liggen nog kansen?

PRAKTISCHE GEGEVENS
Datum:

1 november

Tijd: 		

15.00 - 18.00 uur

Locatie:

Castellum Hoge Woerd

		

Hoge Woerdplein 1

		

3454 PB Utrecht

WORKSHOPPROGRAMMA
Groen doet goed markt –
best practices

Succesvolle aanpak voor het bereiken
kinderen

Wat gebeurt er eigenlijk in al die Groen doet

Veel Groen doet goed activiteiten zijn niet

goed gemeenten? Tijdens de lunch, pauze en

per se vernieuwend: slootje vissen, hutten

borrel is er een markt waar veel Groen doet

bouwen of wildplukken en koken. Maar hoe

goed gemeenten laten zien wat bij hen de best

zorg je er voor dat er daadwerkelijk kinderen

practices zijn. Bezoek de markt, ontdek het zelf

op de activiteit afkomen? Brigit Kuypers van

en doe inspiratie op.

de gemeente Amersfoort neemt je mee in de
vernieuwende aanpak van Groen doet goed

Lezingen (theaterzaal)

Amersfoort.

Twee wetenschappers geven vanuit hun
expertise een interessante kijk op natuur

Effectmeting

beleving en educatie. Houd de website in de

Hebben de activiteiten die je doet ook het

gaten voor de sprekers en hun onderwerpen.

gewenste effect? Om te weten of je goed bezig
bent, is effectmeting een handige methode. Op

Risicovol spelen (buiten)

basis van de resultaten van een goede meting

Het aangaan van en omgaan met risico’s draagt

kan je bijsturen waar nodig of juist successen

bij aan de ontwikkeling van kinderen. Martin

vieren. Maar hoe doe je dat handig tijdens je

van Rooijen en Martin Hup zijn hier groot voor-

activiteit en waar moet je op letten? In deze

stander van. In de eerste workshopronde neemt

workshop gaan we samen op zoek naar een

Martin van Rooijen je mee in de wetenschap-

effectieve en laagdrempelige methode.

pelijke achtergrond van risicovol spel. In de
tweede workshopronde kun je met Martin Hup

Excursie Maximapark (buiten)

mee naar buiten. In een ‘risicowandeling’ kijkt hij

Wil je zelf de natuur beleven? Castellum Hoge

met deelnemers hoe en wat je in de omgeving

Woerd ligt in het prachtige Maximapark. Een

kunt gebruiken om kinderen risicovol te laten

stadspark bijna net zo groot als de binnenstad

spelen, samen met het bespreken van een paar

van Utrecht met prachtige flora en fauna. Ga

uitdagende stellingen.

met een natuurgids mee op excursie.

Visual Changemaking: krachtige
beelden ondersteunen jouw verhaal

Open space (kampvuur)

Beelden zijn een krachtig middel om aandacht

bod komen? Of wil je in een ongedwongen

te trekken, te inspireren en iets duidelijk te

omgeving sparren met anderen? Neem plaats

maken. In de workshop visual changemaking

bij het kampvuur! De uitvinder van de Open

leer je hoe je met een zelfgetekende visual

Space merkte op dat echt belangrijke onder-

anderen bij je project of werk kan betrekken en

werpen vaak tussen bijeenkomsten door wer-

bijvoorbeeld Groen doet goed kan promoten.

den besproken. Het succes ervan? Je praat over

Visual Changemaking is een methode om meer

dingen waar je graag over praat, met mensen

overzicht, plezier en verbinding te creëren. Een

met wie je wilt praten en zolang het interessant

tekening schept duidelijkheid voor jezelf en

genoeg is. Dat zijn de regels van Open Space.

anderen en maakt een verhaal helder. En

Laat je inspireren!

iedereen kan tekenen!

Heb je vragen die niet in het programma aan

