
Impressieverslag Inspiratiebijeenkomst Omgaan met escalerend 

maatschappelijk conflict rond natuur 
 

Op 5 maart 2020 organiseerde het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid een inspirerende 

leerbijeenkomst over het omgaan met escalerende maatschappelijke conflicten bij de uitvoering van 

natuurbeleid. Meer dan 60 mensen die betrokken zijn bij het provinciale natuurbeleid en natuurbeheer 

namen deel aan deze inspiratiebijeenkomst in de Social Impact Factory in Utrecht. 

 

 

Introductie - Marcel Pleijte (WUR) en Eddy Nieuwstraten (provincie Noord-Brabant) 
De ochtend begon met een welkomstwoord en toelichting op het doel en programma door dagvoorzitter 

Marcel Pleijte. Conflicten over natuurbeheer zijn er altijd wel geweest. Maar tegenwoordig lijkt dat 

sterker dan ooit het geval. Mensen voelen zich wellicht meer betrokken bij of ‘eigenaar’ van bepaalde 

natuur en roeren zich daarom meer als er dingen gebeuren die ingaan tegen hun ideeën en wensen 

rondom natuurbeheer. Denk aan de heftige discussies en acties over het al dan niet bijvoeren van dieren 

in de Oostvaardersplassen, bomenkap, afschieten van dieren etc. Internet en sociale media versterken 

dit omdat informatieverspreiding makkelijker is, net als meningsvorming, groepsvorming en mobilisatie 

van collectieve actie. Op internet vinden soms ongewoon heftige discussies plaats: voor- en 

tegenstanders roeren zich soms extreem, zelfs met persoonlijke bedreigingen aan het adres van 

beheerders, ambtenaren en bestuurders. En soms met aanpassingen van het beheer en beleid als 

gevolg. Het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid heeft daarom deze bijeenkomst georganiseerd 

waar voorbeelden en handvatten uit de praktijk en theorie worden gedeeld en waar conflict-ervaringen 

en oplossingen met elkaar kunnen worden uitgewisseld. 

Eddy Nieuwstraten vertelde kort over het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid dat is opgezet voor 

provincies om onderling kennis en kunde uit te wisselen over vernieuwingen in het natuurbeleid. Het 

netwerk is nu flink op stoom. Er worden verschillende studies verricht en bijeenkomsten georganiseerd 

op allerlei thema’s. Deelnemers worden ook uitgenodigd om onderwerpen aan te dragen voor komende 

bijeenkomsten.  

http://www.vernieuwingnatuurbeleid.nl/
http://vernieuwingnatuurbeleid.nl/wp-content/uploads/2020/03/basispresentatie_maatschappelijke-conflicten_040320.pdf


 

Oostvaardersplassen: afgrijselijk of fantastisch? - Janine van den Bos (provincie 

Flevoland)  
Vervolgens gaf Janine van den Bos een inkijkje in de provinciale praktijk en de dilemma’s die zich 

voordoen rondom de Oostvaardersplassen. Nadat zij inging op de geschiedenis van de 

Oostvaardersplassen, zoomde zij in op het moment dat het in het voorjaar 2018 uit de hand liep. Er was 

2-3 weken heel strenge vorst en dat leidde tot forse demonstraties tegen het dierenleed. Eigenlijk was 

de situatie niet heel veel anders dan eerst, maar waarom liep het dan toch zo uit de hand?  

 

 

 

De aanwezigheid van verschillende natuurbeelden gecombineerd met de zichtbaarheid van het dierenleed 

waren belangrijke factoren, denkt Janine. Daarnaast was het beheer net overgedragen naar de provincie 

en was daarmee ook een verwachting van ‘nu gaat het goedkomen’ gecreëerd. Deze verwachting werd 

niet waargemaakt. Tevens was er – onder andere via sociale media – een grotere en bredere groep 

mensen betrokken geraakt. In die tijd was er veel ophef, wat dan elke keer weer het nieuws haalde.  

 

Naast dat Janine verder inging op de onderliggende ethische discussie vanuit de perspectieven 

antropocentrisme, biocentrisme en ecocentrisme, vertelde zij over de acties die de provincie heeft 

ondernomen om te de-escaleren: ontheffing van bijvoeren, uitvoering geven aan het advies van Van 

Geel, een samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer en op verschillende manieren 

communiceren en de dialoog aangaan. Toch voelt de huidige situatie als een patstelling. De provincie zet 

in op het rationele spoor. Maar de emotie blijft. Huidige dilemma’s zijn: 1. Op welke doelgroepen richten 

we ons? De actievoerders of de zwijgende meerderheid? En hoe deze laatste groep te bereiken? 2. 

Wanneer reageer je wel en wanneer reageer je niet? (bij fakenews, bij bedreigingen, etc.), en 3. Hoe om 

te gaan met de politieke verdeeldheid? Statenleden die aangeven de overheid niet te vertrouwen of hele 

directe lijntjes met actievoerders hebben. Meer informatie is te vinden in de presentatie. 

 

http://vernieuwingnatuurbeleid.nl/wp-content/uploads/2020/03/JANINE_Presentatie_voor_bijeenkomst_escalerende_maatschappelijke_conflicten_rond_natuur__.pdf


Uiteenzetten van denkkader over polarisatie en wij-zij denken - Bart Brandsma 

(filosoof en journalist) 
Bart Brandsma begon zijn verhaal door kort te reageren op de dilemma’s die Janine schetste. Daarbij gaf 

hij aan: Als je iets zou willen doen aan polarisatie: bestrijd dan niet de polen, maar versterk het midden. 

Verder willen we graag met ratio en feiten reageren. Maar doe dat niet, want het helpt niet. Polarisatie is 

ten diepste een gevoelsdynamiek, en je zult deze gevoelsdynamiek op een of andere manier moeten 

adresseren. En politici kunnen heel goed polariseren, maar minder goed depolariseren. Politiek lijkt de 

laatste tijd wel steeds meer de polarisatie op te zoeken.  

 

 

 

Bart Brandsma noemt zich ‘praktisch filosoof’. Hij maakte als niet-moslim documentaires voor de 

Nederlandse moslimomroep. En hij stond na de aanslagen opeens als ‘niet-moslim’ te boek: dat is 

polarisatie, dat is grillig, er ontstaat een wij-zij denken, en je kunt het etiket ‘niet-moslim’ niet weigeren, 

dat wordt je namelijk gegeven. Bart is zijn ideeën over polarisatie gaan ontwikkelen en testen in 

gebieden die bekend staan om conflict: Noord-Ierland, Libanon. Hij is van mening dat conflict 

management niet helpt, maar de-polarisatiestrategieën wel.  

Het denkkader van Bart Brandsma over polarisatie bestaat uit 3 basiswetten, 5 rollen en 4 manieren om 

daarmee om te gaan.  

3 Basiswetten:  

1. Polarisatie is een gedachtenconstructie (met emotie). Het gaat niet om het conflict zelf maar om het 

creëren van ‘wij-zij’, bijv. mensen van boven en beneden de rivieren. Of in de aardgas discussie in 



Groningen: “Die mensen daar in Den Haag”. Het goede nieuws: het is MAAR een 

gedachtenconstructie. Het slechte nieuws: er zijn er veel van, en wij zijn er dol op. 

2. Aanwezigheid van ‘brandstof’. De brandstof vertelt ons veel over het wij-zij, en het maakt dan niet 

uit of het een positieve of een negatieve uitlating is. Bijv. over mannen en vrouwen: ‘mannen zijn 

technisch’, ‘vrouwen kunnen multitasken’, of ‘vrouwen kunnen niet achteruit inparkeren’. De 

discussie over de Oostvaardersplassen gaat misschien maar voor een deel over verschillende visies 

op natuur, maar is wellicht ook een gevoelskwestie: elite – volk. En in de Zwarte Piet discussie gaat 

het duidelijk over iets anders dan de kleur van zwarte piet.  

 

3. Echte polarisatie is een gevoelsdynamiek. Met argumenten en feiten kom je dan niet zo ver. Het 

voorbeeld van Lenie ’t Hart: zij heeft zoveel bereikt voor de zeehondjes. Het gaat nu best goed met 

de zeehondjes en toch is Lenie nog steeds boos. Of de zaak Marianne Vaatstra, verkracht en 

vermoord, en dat zouden de asielzoekers daar gedaan hebben. Uit DNA onderzoek 10 jaar later blijkt 

de dader een blanke veeboer. En dan zijn er nu nog steeds mensen die zeggen: “En toch was het 

een asielzoeker”. 

 

5 Rollen in polarisatie:  

1. Pusher: De pusher is degene die brandstof levert voor het wij-zij denken door een uitspraak te doen 

over de identiteit van de tegenpool. Pushers staan als twee tegenpolen tegenover elkaar. 

Bijvoorbeeld Wilders die zegt over moslims dat ze achterlijk zijn of over ‘de linkse kerk’ dat zij 

hopeloos naïef zijn. De pusher noemt zichzelf geen pusher, maar een idealist. Mandela of Aletta 

Jacobs zijn ook voorbeelden van pushers. Polarisatie kant ook iets goeds brengen.  

 

2. Joiners: Zij kiezen kleur, maar wel met een bepaalde disclaimer: “Ik ben het niet helemaal met hem 

eens, maar hij heeft wel een punt”. Joiners zijn wat redelijker: “Met mij kun je praten”.  

 

3. The silent / het stille midden: Kiest geen partij, is divers en laat zich niet leiden door polariserende 

uitspraken van pushers. Dit is de groep mensen, die het een beetje gezellig wil houden, en bestaat 

uit: 

a. onverschilligen (een belangrijke niet te verwaarlozen groep), niet negatief; 

b. zeer betrokken mensen (ik kies ervoor om in het midden te staan); 

c. beroepsneutralen (worden geacht in het midden te staan) 

 

4. Bruggenbouwer: De klassieke bruggenbouwer probeert objectief en neutraal boven de partijen te 

staan. Dat doet deze figuur vanuit rationeel perspectief; hij probeert helderheid te verschaffen en 

gebruikt daarvoor als middel ‘dialoog’ en het vertellen van het ‘tegenverhaal’. Wat de 

bruggenbouwer dan ook doet - alhoewel met de beste intenties – is het leveren van brandstof. Ook 

de media is een katalysator in dat proces.  

Deze rollen overziend, is er geen rol die depolariseert, en daarmee is er geen rem op de polarisatie. 

Mensen kunnen van rol veranderen en het heeft ook met iemands karakter te maken. Wat vaak 

voorkomt is dat een ‘beroepsneutrale’ een pusher is, maar zich vermomt als bruggenbouwer en denkt 

dat mensen het niet in de gaten hebben. Soms moet je besluiten dat je een rol niet kunt vervullen. Je 

wordt daarnaast ook geplaatst door anderen. Voorbeeld van Femke Halsema, die niet snel door anderen 

als bruggenbouwer geframed zal worden.  

Onderstaande figuur is een schets van de democratische polarisatie, maar het kan ook nog extremer 

worden. Dan kom je in nog sterker zwart-wit denken, en worden de pushers meer naar buiten geduwd 

en staan de tegenpolen nog extremer tegenover elkaar. In extreme polarisatie is een middenpositie niet 

meer mogelijk. “You’re either with us or with the enemy”. Voorbeeld van Turken in Rotterdam na de 

coup in Turkije: elke Turk moet kiezen ben je voor of ben je tegen. De onderste figuur schetst een 

burgeroorlog. En als je dan in het midden wilt blijven staan, dan krijg je de 5e rol, namelijk die van 

zondebok. 



5. Zondebok: De rol die je krijgt toebedeeld als je in het midden wilt blijven staan, maar dat niet 

mogelijk is.  

De doelgroep van de pushers is het midden, op het midden wordt druk uitgeoefend (niet op de 

tegenpartij). Joiners zijn geïnteresseerd in discussie. Het gaat niet om het ‘managen’ van het conflict, 

maar om het ‘managen’ van de polarisatie. Waar is de strateeg die i.p.v. de polen bestrijden het midden 

versterkt?  

 

 

4 Gamechangers /  manieren van depolariseren: 

Als we niet de tegenpolen willen bestrijden, maar het midden versterken, hoe ziet dat eruit? Dan heb je 

geen bruggenbouwer nodig, maar dan heb je iemand nodig die strategisch kan depolariseren. Bart 

Brandsma noemde dit de rol zonder naam waarbij iemand inzet op de volgende strategieën:  

1. Veranderen van doelgroep. Veel gebeurt op ‘open uitnodiging’. Juist dan ben je overgeleverd aan de 

‘straat’. Je moet je doelgroep uit het stille midden rekruteren. Bijv. door het gesprek aan te gaan 

met verschillende informele leiders uit het stille midden.   

2. Veranderen van onderwerp. Ga weg bij het praten over identiteit, verander het onderwerp. Het 

onderwerp moet datgene zijn dat het midden bezighoudt. Wat is het vraagstuk van het midden? Als 

je pushers hun zin geeft, dan zal het – in het geval van de Oostvaardersplassen - gaan over de 

identiteiten van de tegenpolen: dierenbeulen, of juist natuurminaars. Dat is allemaal identiteit. 

Voorbeeld van een strateeg die op zoek ging naar influencers uit het midden, maar ook deels uit het 

joinerskamp. Deze mensen heeft hij gevraagd: waar wil je het over hebben? En over de vraag ‘hoe 



zorgen we voor een veilige buurt waar onze kinderen kansen hebben’ kon men wel gezamenlijk 

verder praten. Hamvraag is dus: “Kunnen we het vraagstuk vinden dat het midden daadwerkelijk 

bezighoudt?” En dan niet als afleidingsmanoeuvre, maar als oprechte vraag om te bespreken en 

vorm te geven.  

3. Veranderen van positie. Plaats je in het midden. Als je deze positie neemt, val je niet meteen op. Je 

bent eerst onzichtbaar.  

4. Veranderen van toon. Je moet de juiste toon vinden. En dat houdt in dat je moet kunnen luisteren en 

dat je empathie hebt. Als mensen gehoord worden, hoeven ze niet meer te schreeuwen.  

Dus waar de bruggenbouwer rationeel is, gaat begrenzen, neutraal is en altijd over de oplossing gaat, is 

de persoon met de rol zonder naam (iemand die strategisch kan depolariseren) empathisch, uitnodigend, 

onafhankelijk (onafhankelijkheid wel degelijk kunnen laten zien) en benoemt hij/zij het gezamenlijke 

vraagstuk van het midden.  

Meer informatie is te vinden in het boek van Bart Brandsma: ‘Polarisatie. Inzicht in de dynamiek van wij-

zij denken’ (2016).  

 

Workshop 1: Omgaan met emoties bij conflicten over natuurbeheer  
Wim de Haas (onderzoeker bij Wageningen Environmental Research) liet op basis van de studie ‘Natuur 

in conflict’ over botsende waarden, waarheden en belangen in het natuurbeheer, voorbeelden zien van 

uitingen van soms hevige emoties. Emoties van burgers die met maatregelen worden geconfronteerd, die 

soms leiden tot bedreigingen. Maar het ging ook over emoties van degenen die bedreigd worden. In 

welke vorm worden emoties geuit, welke achterliggende redenen zijn er? Herkennen de deelnemers dit? 

Wat zijn de eigen ervaringen? Wat voorbeelden die werden ingebracht: Een deelneemster had ervaringen 

met het beheer van wilde paarden in de VS, waar lokaal betrokkenen totaal werden genegeerd door de 

overheid. Een andere deelnemer zat in de vergunningverlening en kreeg soms zeer geëmotioneerde 

mensen aan de telefoon als een vergunning niet was toegekend. Weer een ander heeft veel te maken 

met soms zeer boze mensen die zich keerden tegen het kappen van bomen in het kader van 

wegonderhoud. 

 

 

 

 



Veel discussie ging over de vraag of uitleg van beleid en kaders helpt als mensen vanuit emotie 

reageren. Kaders zijn door de politiek vastgesteld, die moet je uitleggen. Voor de een houdt de taak van 

een ambtenaar daar op. Zeker als mensen zich niet hebben verdiept in de gang van zaken, of komen 

met ‘feedback zonder inhoud’. Maar de meeste vinden dat emotie niet zozeer door kennisachterstand 

maar uit onmacht ontstaat. Mensen willen het gevoel hebben gehoord te worden. Deel de dilemma’s met 

het publiek en niet alleen oplossingen, met name als er aan de oplossing een lang proces van onderzoek 

is voorafgegaan.  

Onmacht en macht, komt aan beide kanten voor. Als mensen geen mogelijkheid hebben, het niet in zich 

hebben, om beleid te beïnvloeden. Maar ook: de ervaring dat participatie veel bezwaarschriften 

opleverde juist doordat mensen door de participatie kennis hadden ‘voelde als een dolksteek in de rug’.  

Je wordt meestal alleen ‘in functie’ uitgescholden en dat voelt minder persoonlijk. En er is grote 

eensgezindheid: een organisatie moet zorgen voor mensen die worden bedreigd. Daar lijkt niet altijd 

aandacht voor. Het kan ook de andere kant opgaan, soms ga je zo meeleven met het verhaal van de 

ander dat een rationele reactie moeilijk is.  

Natuurbeleid wordt rationeel, op basis van wetenschap, neergezet, maar de basis van beleid is toch ook 

emotie, (jeugd)herinnering (bv weidevogelbeheer). Dat wordt niet meegenomen in de communicatie. 

Misschien is meer nog dan kennis, interesse in natuur belangrijk: bv schoolreisjes naar 

Oostvaarderplassen, zodat er een herinnering wordt opgebouwd. Dat wordt opgepakt: ‘dat gaan we doen 

in Overijssel’.  

Aansluitend bij het verhaal van Bart Brandsma: als je in een gebied bent, kun je makkelijker aansluiten 

bij andere onderwerpen die spelen, dan alleen het natuuronderwerp. Een bijeenkomst met alleen 

genodigden kan leiden tot een hele inspirerende discussie. Maar soms is wettelijk vereist dat een 

bijeenkomst voor iedereen openbaar is. Schreeuwers laten uitrazen kan helpen, dan keert de rest zich er 

juist vanaf, maar niet altijd. Of je juist richten op gesprekken, bijvoorbeeld door bij een bijeenkomst veel 

informatiekraampjes neer te zetten. En sommige mensen blijven altijd tegen. 

Meer informatie is te vinden in de presentatie. 

 

Workshop 2: De invloed van sociale media en hun logica op de legitimiteit van het 

natuurbeleid  
Bas Breman (onderzoeker bij Wageningen Environmental Research) vertelde over zijn onderzoek in het 

kader van de Natuurverkenning waar hij een analyse heeft uitgevoerd naar de rol van sociale media in 

het natuurbeleid, en meer specifiek naar de uitingen op de sociale media. Wat opvalt is dat het thema 

natuur online springlevend is. Daarbij heeft ieder medium zijn eigen logica. De sociale media analyse is 

bruikbaar om meer gevoel te krijgen voor het ‘online sentiment’ ten aanzien van natuur. Sociale media 

leent zich minder goed om een echt gesprek te voeren. Door de medialogica bestaat het risico dat de 

polarisatie wordt versterkt. De pushers vinden gemakkelijk de weg naar het publieke domein, waarmee 

het ‘stille midden’ uit beeld raakt. Daarnaast voelen beleidsmakers zich vaak genoodzaakt om snel en 

responsief te handelen. Maar hoe ervaren de deelnemers dit nu zelf? Voor de ene deelnemer zijn sociale 

media een superuitvinding en voor de ander betekent dit een vehikel dat juist sociale contacten in de 

weg staat. Belangrijk is om dit online-debat in perspectief te zien: is een debat op sociale media wel de 1 

op 1 weergave van de (publieke) opinie? Is het eco-centrisme frame wel zo omstreden? Het hoge 

bezoekersaantal van de film De Nieuwe Wildernis of recente publieksenquêtes doen vermoeden van niet.   

Ieder platform heeft zijn eigen gebruikers. Zo toont Instagram mooie plaatjes en is meer gericht op 

jongeren, terwijl Facebook getypeerd wordt voor de al wat oudere mensen. Daarentegen biedt FB de 

mogelijkheid voor besloten communities voor de uitwisseling van inhoudelijks informatie.   

Een van de successen van de sociale media is de kracht van de beelden, met grote invloed op de emotie 

van de kijker. Bepaalde logica (gebruik beelden, sterke emoties, ongenuanceerde boodschappen) lijken 

versterkt te worden door het gebruik van sociale media.  

http://vernieuwingnatuurbeleid.nl/wp-content/uploads/2020/03/Omgaan-met-Emoties-voor-publicatie.pdf


 

 

 

Een casus die genoemd werd is het kappen van bomen langs provinciale wegen. Wanneer je zelf een 

bericht post, stop energie in het framen. Kader het nieuws in een vertrouwd kader en in 

overeenstemming met latente meningen. Het middenveld/publiek zal deze kaders overnemen en de 

wereld op dezelfde manier zien. Door dit frame wordt de kans op polarisatie verkleind.   

Sociale media is onderdeel van een communicatie-strategie en moet effectief zijn. Bevraag burgers om 

precies te weten wat hen bezig houdt? Is het de verkeersveiligheid of het landschap of gezondheid? Wat 

is het gevoel van de mensen tegenover het project. Bedenk goed of je vooraf off line ‘in gesprek met’ wil 

discussiëren (vb. via keukentafelgesprek) en/of achteraf on line ‘reagerend op’.    

Hoe krijg je nu de stille middenmoot in beeld? Hoe zorg je ervoor dat je de pushers niet te veel het 

podium nemen?  Zijn sociale media een zegen of een vloek? Ben je de bruggenbouwer tussen de pushers 

of laat je de middenmoot zijn inbreng doen? De deelnemers zitten hier gedifferentieerd in. Dit werkt 

inspirerend. Gedeeld wordt wel dat een zgn. ‘storm op sociale media’ eerst in context gebracht moet 

worden, om daar vervolgens actief op te kunnen inspelen. Wie heeft dit geschreven? Hoeveel reacties 

zijn er? Kan het bericht een uitvergroting zijn? Wat lees ik niet? Vergeet evenwel niet dat een bericht ook 

wel een snaar kan raken, die we als beleidsmaker vergeten zijn. Dus blijf alert.   

Meer informatie is te vinden in de presentatie. 

 

Workshop 3: Tussen escalatie en samenwerking  
David Laws (onderzoeker binnen het Programma Conflict en Governance, Universiteit van Amsterdam) 

liet deelnemers via het spel ‘Win as much as you can!’ de dynamiek van conflicthantering ervaren in 

omstandigheden van wederzijdse afhankelijkheid. In vier groepjes gingen deelnemers aan de slag. Via 

het spel werden fundamentele thema's en concepten geïntroduceerd, zoals individueel versus 

gezamenlijk gewin, vertrouwen, concessies, ethiek, het spanningsveld tussen het creëren en claimen van 

waarde, multi-round onderhandelingen en het feit dat je een geschiedenis met elkaar hebt die van 

invloed is op het handelen van verschillende actoren in het heden.  

 

 

http://vernieuwingnatuurbeleid.nl/wp-content/uploads/2020/03/WorkshopLegitimiteit.pdf


 

 

We leren dat defensieve strategieën moeilijk te onderscheiden zijn van agressieve strategieën. Acties 

kunnen gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden, waardoor een reactie op een actie van een ander 

ook snel vervormd wordt. In zijn verhaal legde David uit hoe een vicieuze cirkel ontstaat en hoe deze te 

doorbreken of iig. te beïnvloeden. Er kunnen 4 situaties ontstaan in relatie tot de ander (op basis van 

Pruitt, Rubin & Kim, 2003): 

1. je gaat de ander vermijden 

2. je gaat toegeven (met name als je de ander hoog hebt zitten) 

3. je gaat strijden (met name als je respect voor de ander minder is en je het gevoel hebt dat je kunt 

winnen) 

4. je gaat het probleem oplossen (met name als het respect voor de ander hoog is en je ook een hoge 

eigenwaarde hebt) 

Tot slot gaf David praktische handvatten om vertrouwen op te bouwen en elkaar beter te vinden, 

bijvoorbeeld door in te zetten op praktische en kleine activiteiten en daarmee positieve gezamenlijke 

ervaringen te creëren.  

Meer informatie is te vinden in de presentatie. 

 

Afsluitend 
In de afsluitende reacties werd duidelijk dat deelnemers herkenning hadden bij de geneigdheid om het in 

het beargumenteren en overtuigen te zoeken. En de ervaring dat dat juist mensen ‘triggert’. Ook gaven 

deelnemers aan in hun praktijk op verschillende manieren op zoek te zijn naar het bereiken van die 

middengroep. Bijvoorbeeld door het kijken naar de gezamenlijkheid, maar ook door creatieve wijzen van 

nieuwe mensen betrekken (voorbeeld van mensen de ‘opdracht’ geven hun buurvrouw/buurman mee te 

nemen). Ook gaven deelnemers aan het interessant te vinden hoe social media nu feitelijk werken en 

wat kun je er wel mee bereiken en wanneer moet je ervan wegblijven. Het is daarbij belangrijk om goed 

te kijken wat er gebeurt en door wie, dat brengt in proporties wat er feitelijk gebeurt.  

 

Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door middelen vanuit Duurzaam Door. 

http://vernieuwingnatuurbeleid.nl/wp-content/uploads/2020/04/Laws_PMP_Escalation_Cooperation_March_5_2020_CIRCULATE.pdf
http://www.duurzaamdoor.nl/


 

 

 


