
Bouwsteen Ouders en buurt betrekken 
 

Het vergroenen van een schoolplein kost veel tijd en energie en kan soms op weerstand stuiten bij 

ouders of buurtbewoners. Hoe beter je ouders en buurtbewoners betrekt tijdens het proces, hoe 

groter het draagvlak voor het groene schoolplein zal zijn. Het vergroot bovendien de kans dat ouders 

of buurtbewoners bereid zijn om een handje te helpen in de realisatie of het beheer.  

Door samen te werken aan het groene schoolplein, kun je kinderen, ouders en buurt met elkaar 

verbinden. Bovendien kun je heel wat kosten besparen door gebruik te maken van hun inzet. 

Meedenken 
Nodig ouders en buurtbewoners uit op een informatieavond, waarin je hen ook ruimte geeft om mee 

te denken. Inventariseer of er nog andere partijen zijn die mogelijk een rol kunnen gaan spelen op 

het plein en nodig ook hen uit. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal NME centrum, de lokale IVN 

afdeling of iemand van de gemeente.  

Droom met elkaar over het plein: hoe moeten kinderen er kunnen spelen en leren? Formuleer ook 

de randvoorwaarden met elkaar (zie bouwsteen B: Motivaties, dromen en randvoorwaarden). 

Het document Betrekken ouders en buurt biedt meer tips. 

Weerstand 
Is er een ouder of buurtbewoner die veel weerstand uit? Geef hen de ruimte om hun zorgen te delen 

en zoek samen naar oplossingen. In de brochure Omgaan met tegenstand bij je groene buurtproject 

vind je tips.  

Warm houden 
Houd ouders en buurtbewoners op de hoogte van de ontwikkelingen tijdens het (ontwerp)proces. Zo 

blijven zij betrokken. Zorg voor een vast aanspreekpunt waar ouders en buurtbewoners terecht 

kunnen met vragen. 

Zodra jullie toe zijn aan de fysieke vergroening, kun je één of meer werkdagen organiseren voor 

kinderen, ouders en buurtbewoners. Maak een feestje van deze dagen. Op die manier vergroot je de 

kans dat ze een volgende keer weer komen helpen. 

Werken met vrijwilligers 
Werkend aan een groen schoolplein kun je goed helpende handen gebruiken, bijvoorbeeld bij de 

fysieke vergroening, bij het onderhoud of ter ondersteuning bij buitenlessen. Het zou natuurlijk mooi 

zijn als ouders, buurtbewoners of andere vrijwilligers zich aanmelden om te helpen. Het werken met 

vrijwilligers kent wel een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld een vast aanspreekpunt en concrete 

afspraken. In het document Vinden en binden van vrijwilligers vind je tips voor het werken met 

vrijwilligers. 

https://www.gezondeschoolpleinen.nl/files/pdf/po/2.9_ouders-en-buurt.pdf
file:///C:/Users/m.langeslag/Downloads/05_groendichterbij-omgaan_met_tegenstand_v2.pdf
https://www.ivn.nl/file/49733/download?token=5Y2tLNyR
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