
Open

houding,

nieuwsgierig

naar mening

ander

Structuur: strakke vragenlijst met

stellingen of meer open gesprek?

Start: Hoe starten we een gesprek:

spontaan/mail/telefoon?       

Einde Hoe vragen we commitment?

Midden: Wat zijn goede vragen om

common ground te ontwikkelen?

Het is denk ik juist leuk

als je het benaderen

lekker persoonlijk

maakt, geef er je eigen

draai aan en pas het aan

aan het type vereniging

die je benadert

Meer open

gesprek! Semi-

gestructureerd

draaiboekje

Aanvullend op

draaiboekje

klein lijstje met

overtuigende

argumenten

open gesprek met

wel wat

punten/vragen die

je na het gesprek

beantwoord wilt

hebben

De stellingen vond

ik altijd vervelend in

het gesprek; enige

voordeel was:

makkelijk

quantificeerbare

data

Openen met

de vraag of we

een poster

mogen

ophangen

Mail is handig om

veel info te delen,

daarna misschien

een

telefoongesprek

starten?

Introductie van de

klimaatmars. Bij

positief antwoord

vragen hoe informatie

over de mars met

details toegestuurd

kan worden.

Eerst mailtje

sturen met

genoeg info. tijd

prikken om

telefonisch te

overleggen

Als we kennisse of

contacten bij

vereniging hebben

zou het ook via een

ingang kunnen zijn:

vragen wie we

mogen benaderen

Welkomszin

is altijd een

beetje

standaard

Nadenken over wat

bepaalde waarden zijn voor

een vereniging. Bijv. soort

van logisch bij kerken en

moskeeën maar wat zijn nou

dingen waar een voetbalclub

zich mee bezig houdt. (bijv.

samenzijn, buiten zijn,

gezondheid, vaaak veel

jongeren)

Laat zien hoe de

klimaatcrisis the

verenigingen/organisateis

om lokaal niveau

beinvloedt. help met viden

van een oplossing

(klimaatmars)

Lokale klimaat

problematiek of

oplossingen

meenemen.. 

Hulp aanbieden in

hoe iemand leden

organisatie kan

actieveren

(materiaal

aanleveren,

meedenken)

Coronacrisis kan je erbij

halen bij verenigingen

die hard zijn getroffen,

bv

studentenverenigingen

of sportclubs

Hoe denken

jullie leden

over

klimaatcrisis?

Voldoende vragen

over de organisatie

zelf (ook niet

milieu-gerelateerd);

wat doen ze, hoe

hecht zijn ze, etc.

Misschien soort

keuzemenu, iets

ondertekenen, over

communiceren,

meehelpen

organisatie

Keuzemenu's

vind ik goed

idee! Meerdere

manieren om te

commiteren

Vervolgafspraak

plannen. 

We moeten een

link met de

vereniging

leggen

Organiseer

een

samenreis

evenement! 

Vereniging

eigenaarschap geven:

samen een vervolg

evenement organiseren

bijv. een belavond om

iedereen uit de

achterban te

mobilliseren

Een certificaat

o.i.d. voor alle

organisaties

die hebben

meegedaan

Niet té hoog inzetten:

wel: 'dit is belangrijk en

we willen graag jullie

hulp hierbij', niet 'dit is

de belangrijkste actie

ooit'. Anders risico dat

er een kloof ontstaat.

Luisteren!!!

&

doorvragen

Deel 2: Een nieuw gesprek
Deel 1: wat nemen we mee van het HaH

Wat nemen we mee van HaH en wat niet        

Open

houding,

respect en

begrip 

Krcht van

het

persoonlijk

contact

Conncectie

maken met je

gesprekspartner

plannen

voor de

gemeente

Benoemen

doelstellingen

van de actie

Hoe kunnen we de vragenlijst data en

anekdotes meenemen? 

Ben je bezorgd over

klimaatverandering?

Als vraag aan begin

gesprek

Citaten in reactie

op de open

vragen gebruiken

in mails /

wervende

documenten

Wat data van de

vragenlijst

opsommen, bv

hoeveel procent van

de respondenten zich

zorgen maakt over

het klimaat

maak

connectie

met

coronacrisis 

Minder

gestructureerd dan

HAH vragenlijst,

gestructureerder dan

sommige

draaiboekjes op

veranderaarsplatform

Heeft de organisatie al

vaker activiteiten

georganiseerd of aan

activiteiten

deelgenomen, buiten

hun hoofdactiviteit? (zo

ja; leuk, doorvragen. zo

nee, dan kan dit de

eerste keer zijn!)

Zorg dat duidelijk is: (1)

wat belooft deze

contactpersoon (2) wat

beloven / bieden wij

(3) wanneer is

volgende contact en

waarover? (4) wat is

gedaan in tussentijd?

Dat ze iets kunnen

behalen, bv, als ze

100 mensen

meenemen dat ze

genoemd worden

op onze

website/bericht

Koppeling

maken tussen

klimaat &

andere

problemen en/of

zorgen


