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Toolkit voor vrijwilligers – www.ivn.nl/steenbreek  



Stap 1. Zoek de samenwerking en bouw 

een coalitie

• Samenwerken met de gemeente – wat is ieders rol en 
verantwoordelijkheid? 

• Samenwerken met andere organisaties (groen, welzijn, 
tuincentrum/hoveniers, water) 

• Vragen om te stellen:
• Wat heb ik te bieden? 

• Wat heb ik nodig? 

• Wat hebben anderen te bieden?



Elke gemeente eigen aanpak



Stap 2. Kies je doelgroep



Stap 2. Kies je doelgroep

• Verplaats je in die doelgroep. Zend niet je eigen boodschap, 
maar sluit aan bij de belevingswereld van de tuineigenaren die je 
wilt bereiken. 

• Biedt handelingsperspectief, zodat de tuineigenaren weten wat 
hun eerste stap is. Zo weten mensen welke actie ze kunnen 
ondernemen. 

• Denk na over wie de afzender is van de communicatie: is het 
handig dat dat de gemeente is, of juist de lokale coalitie van de 
groene clubs. 



Stap 3. Organiseer een actie of activiteit
• 10 juni: actie Groei&Bloei Lever een tegel in en krijg 2 gratis 

kruidenplanten bij Intratuin!

• 13 dingen om te doen als Tuinambassadeur

• Tuinreservaten cursus IVN 
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Stap 3. Aanbevelingen

• Aanbeveling 1: Sluit aan bij de actualiteit 

• Aanbeveling 2: Geef praktisch, concreet en haalbaar advies

• Aanbeveling 3: Beinvloed de sociale norm



Stap 4. STAP 4: Promoot je actie of activiteit
Je weet wie je doelgroep is én met welke actie of activiteit je hen 
wilt bereiken. De volgende stap is om je actie of activiteit te 
promoten en zichtbaar te maken. In onderstaande IVN factsheets
vind je praktische tips over het invullen van je communicatie.


