
Binnenkort  zal meer informatie 

beschikbaar komen over het  

programma, zoals de invulling 

van de workshops, en praktische 

zaken zoals de locatie. 

U kunt zich aanmelden voor  

deze bijeenkomst vóór 17 juni via  

irini.salverda@wur.nl. Graag ook 

aangeven of u wel/niet deelneemt 

aan de excursie. Mocht u de uit-

nodiging willen doorsturen naar 

geïnteresseerden, dan graag! 

 

Bijeenkomst over kansen en dilemma’s bij het samenspel tussen groene 
burgerinitiatieven en instituties 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Natuur en Milieu Overijssel en Alterra op woensdag 24 juni in Zwolle. Aan de hand 

van inspirerende Overijsselse praktijkverhalen gaan we in op de interactie in de hele ‘keten’ van het samenspel tussen groene 

burgerinitiatieven, overheden en andere instituties. Speciale aandacht gaat uit naar de verbindende rol die intermediaire  

organisaties hierbij kunnen spelen.  

De key notes worden verzorgd door Ineke van Zanten (GreenWish) over de praktijk van groene burgerinitiatieven en Martijn van 

der Steen (NSOB) over veranderende en meervoudige sturingsstijlen van instituties. Daarna zijn er interactieve workshops  

rondom concrete Overijsselse voorbeelden van samenspel. Hierbij komen rollen van spelers in de hele keten van het samenspel 

aan de orde: burgerinitiatieven, gemeenten, waterschappen, natuur- en landschapsorganisaties, de provincie en intermediaire 

organisaties. In de ochtend is er bovendien de mogelijkheid om mee te gaan met een excursie naar twee burgerinitiatieven in  

Ommen: De Ommermars en Het Varssenerveld.  

De bijeenkomst vindt onder andere plaats in het kader van het leernetwerk ‘Samenspel tussen Burgerinitiatieven en Overheden in 

het groene domein’, maar is bedoeld voor alle geïnteresseerde ambtenaren van gemeenten, waterschappen en provincies, mede-

werkers van natuur- en landschapsorganisaties en burgerinitiatieven. Alhoewel de focus ligt op overheden en andere instituties, 

zijn initiatiefnemers meer dan welkom.   

Programma 
 

10.00  - 12:30 Facultatieve excursie naar Ommermars en Varssenerveld met lunch 

13.00    Opening en welkom middagprogramma door Alterra en NMO 

13.10    Plenaire key notes met vragen en discussie 

 - Ineke van Zanten (GreenWish) 

 - Martijn van der Steen (NSOB) 

14.10    Workshop- en discussieronde 1 n.a.v. Overijsselse  praktijkverhalen 

15.00    Workshop- en discussieronde 2 n.a.v. Overijsselse praktijkverhalen 

15.50    Terugkoppeling, vervolg en afsluiting 

16.15    Drankje en mogelijkheid tot napraten 

Vooraankondiging 12 mei 2015  

Leren van Overijsselse praktijken 

http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/
http://www.alterra.nl
http://www.greenwish.nl/
http://www.nsob.nl/organisatie/staf/steen-algemeen/
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8135343&sort=RECENT
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8135343&sort=RECENT


 

Excursie 

 

Tijdens de excursie bezoeken we  

twee burgerinitiatieven in Ommen 

die dicht bij elkaar liggen, maar 

heel anders zijn. Ze verschillen 

bijv. qua stadium: de Ommermars 

is nog in een ontwikkelingsfase en 

de bewoners moeten nog veel 

meer betrokken raken. Het beheer 

van het Varssenerveld is al in 

1998 opgepakt en hier kun je dus 

juist de resultaten zien van het 

beheer door bewoners. Met een 

beetje geluk zien we op 24 juni 

bloeiende orchideeën, moeras-

wolfsklauw en zonnedauw! 

Mogelijke discussiethema’s in de workshops 
 
Mogelijke rollen: Overheidsparticipatie en co-creatie  

 Wanneer en waarom kies je voor  overheidsparticipatie of co-creatie? Hoe sluit je aan bij burgerinitiatieven? Hoe werk 

je samen met burgerinitiatieven? Wat zijn hierbij succesfactoren en aandachtspunten?  

Omgaan met gelijkheid en verschil bij burgerinitiatieven 

 Welk initiatief krijgt ondersteuning, waarom wel of niet? Moet elk initiatief gelijk worden behandeld? Hoe om te gaan 

met dat ‘niet alles kan’; welke afwegingen maak je bij het verdelen van de beschikbare tijd, geld, energie etc.?  

Balans tussen ruimte geven en richting geven 

 

Hoe kan balans worden gevonden in ruimte geven en richting geven? Hoe kan worden omgegaan met duidelijkheid 

scheppen in rolverdeling en ruimte laten voor onverwachte kansen en mogelijkheden? Hoe kunnen eventuele  

afspraken hierover worden vastgelegd? 

Verankering in de organisatie / Cultuurverandering 

Welke houding en competenties heb je nodig om goed met een burgerinitiatief te kunnen samenwerken? Wat heb je 

hiervoor van je organisatie nodig? En hoe zorg je ervoor dat samenwerking met een burgerinitiatief niet afhankelijk is 

van 1 of 2 ambtenaren maar organisatie-breed wordt gedragen? 

Samenspel tussen actoren en organisaties 

Hoe gaat samenwerking tussen verschillende organisaties met betrekking tot het omgaan met burgerinitiatieven? Op 

welke wijze zijn welke organisaties betrokken? Wie doet wat en hoe wordt dat onderling op elkaar afgestemd?  

 

 

Het Varssenerveld                 ©Ruud Pleune   


