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Mijn belevingsprioriteiten

Wat denkt en voelt zij?

Betrokken

“Je moet echt veel weten. Niet

Informerend

Open

Milieu bewust

Feitelijk
Dienstverlenend

S

Persoonlijk

Ik en de overheid

Familie
Ik woon samen met mijn man Wijnand (44) en twee dochters
Anneloes (13) en Emma (10) in Utrecht. Ik heb Wijnand veertien
jaar geleden leren kennen toen ik wij samen werkten voor een
adviesbureau voor de leefruimte in Rotterdam. We houden ervan
om onze dierbaren dichtbij ons te hebben.

Ik & de overheid
Milieu-overwegingen staan niet altijd even hoog op de politieke
agenda. Maar we leven in een democratie, dus we kunnen af en
toe best wat tegengewicht bieden en kritische vragen stellen aan
de overheid. Daar kunnen we samen een heel eind mee komen.
Kartrekkers vervullen daarbij een belangrijke rol en die rol neem
ik dan ook graag op me. Of als mensen daar ondersteuning bij
nodig hebben, natuurlijk.

Werk
Ik werk inmiddels vijf jaar voor de Natuur- en Milieufederatie
Utrecht. Wij streven ernaar om beweging richting een
duurzamere maatschappij te ondersteunen en verbreden.
Daarbij heb ik vooral de rol van belangenbehartiger en
ondersteuner van lokale (bewoners)groepen die geconfronteerd
worden met gemeentelijke of provinciale plannen.
Mijn clienten
Mijn cliënten zijn meestal lokale initiatieven rondom mileuvraagstukken, die ik dan ondersteun. Ik houd daarbij altijd het
grote doel in de gaten. We stimuleren mensen graag om zelf
actie te ondernemen om zo een bredere dialoog romdom milieu
te stimuleren. Zo ondersteun ik ook burgerparticipatie door
tips en uitleg te geven over de stappen die zij moeten/kunnen
nemen. Het moet voor burgers vooral begrijpelijk zijn.

Hoe ik omga met problemen
Ik ben iemand die samenwerking
opzoekt bij het oplossen van
problemen, want samen sta
je sterk. In mijn werk raad ik
mensen daarom ook altijd aan om
anderen te betrekken bij bezwaarprocedures. Het geeft me een goed
gevoel als ik mensen kan helpen
door hen aan de goede experts te
koppelen.
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Diensten die ik gebruik
Ik kijk regelmatig op het
platform ‘Wij Samen Voor
Elkaar’ van MaatschapWij:
een verzamelpunt voor
samenwerkingsinitiatieven
(o.a. over duurzaamheid).
Geweldig hoe mensen hier bij
elkaar worden gebracht!

“Het goede is dat er procedures zijn

Amber Alert vind ik een
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Ik geef mijn cliënten vaak mijn
persoonlijke nummer, zodat
ze mij via Whatsapp snel en
op elk moment kleine vragen
kunnen stellen.

Op de website van de Tweede
Kamer hou ik in de gaten
welke debatten er op de
agenda staan. Ik probeer af
en toe debatten bij te wonen,
maar soms kijk ook live mee
bij de ‘Debat direct’ pagina of
kijk terug bij ‘Debat gemist’.
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Ik help lokale organisaties die een
soortgelijke visie hebben op natuur en milieu
als mijn landelijke organisatie. Daarbij
probeer ik ze vooral te stimuleren zelf actie
te ondernemen, door ze aan geschikte
mensen te koppelen of ideeën te geven.
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“Het zou goed zijn als de burger die

alleen de diersoort, maar ook

Samen staan we sterk
Vroeg betrokken

Ik help lokale organisaties die een
soortgelijke visie hebben op natuur en
milieu als mijn landelijke organisatie.
Daarbij probeer ik ze vooral te
stimuleren zelf actie te ondernemen.
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Belanghebbende professioneel: de ideologische ondersteuner
Visieverspreiding

Fasering

Mijn visie verspreiden door
informatie aan te bieden op
verschillende manieren en opinie
stukken te schrijven en verspreiden.

Uitleg
fasering

Eerste hulp

Verkenning

Ik bied hulp aan via een helpdesk
en verwijs mensen door naar
relevante adviseurs en experts.

Kennisnemen en controleren
van de bezwaargronden van
mijn cliënt. Deze vergelijk ik met
de (bestemmings)plannen van
de gemeente en de landelijke
doelstellingen en visie van mijn
eigen organisatie.

Sietske

Procesverheldering

Informatievoorziening

Ik leg uit hoe het proces zal gaan
verlopen en licht relevante normen
en wetten toe.

Cliënt aan nodige informatie
helpen, adviseren om externe
hulp te zoeken of zelf vrijwilligers
inschakelen tot meedenken.

Belanghebbende professioneel: de ideologische ondersteuner
Fasering

Uitleg
fasering

Kansenanalyse

Vertaling

Ik bestudeer waarop
gescoord kan worden.
Daarna geef ik advies over
vervolgstappen waarbij ik
stimuleer om snel in actie te
komen.

Ik giet het verhaal voor mijn
cliënt in juridische termen of
help mijn client daarbij. Soms
adviseer ik om een juridisch
expert in de hand te nemen.

Ondersteuning mobilisatie
Het bundelen van kennis,
stimuleren om draagvlak
te creëren en campagne
te voeren, om zo belang te
helpen aantonen.

Sietske

Dialoog

Hulp bezwaar

Procedure

Ik behoed mijn client voor
een juridische procedure
en stimuleer hem in plaats
daarvan de dialoog aan te
gaan met initiatiefnemer,
ambtenaren en
gemeenteraad. Soms neem ik
ook zelf deel aan de dialoog.

Ik ondersteun bij de
bezwaar procedure en kom
erachter dat het besluit al
is genomen. Ik overleg met
de jurist en probeer kleine
verschuivingen in de plannen
te stimuleren.

Het bijstaan van de juridische
procedure en advies geven
tot het inschakelen van de
Raad van State.

Moment van
de waarheid

Moment van
de waarheid
Ik heb een breed
netwerk met adviseurs /
vrijwilligers

Positief

Mijn ervaring zorgt voor
een minder snelle daling
van de beleving

Digitalisering vergroot
mijn reikwijdte

Ik kan onze visie
breder uitdragen
Ik kan goed cliënten
bereiken via social
media

Ik gebruik mijn ervaring
om de wet inzichtelijk te
maken
Ik kan door ervaring
snel bezwaren met
milieuaspecten eruit pikken

Mijn visie staat niet
op politieke agenda
Ik heb een klein
budget en weinig
capaciteit beschikbaar

Positief

Vergelijkbare
succesvolle acties in
het verleden helpen mij

Ik moet omgaan met
veel verschillende
organisaties die info
verzamelen
Ik vind het vervelend
om te zien dat
omwonenden niet
worden betrokken bij
planvorming

Ik vind interpretatieruimte van
gemeenten moeilijk
uit te leggen aan
clienten

Draagvlak vergroot
kansen voor mij en
mijn cliënt

Ik krijg de mogelijkheid
om mijn visie op de kaart
te zetten
Hier kan ik blijven ondersteunen
met suggesties, dat is ﬁjn.

Ik vind het erg jammer als ik
cliënten moet doorverwijzen.

Ik weet waar ik mijn punt
op kan maken

Neutraal

Negatief

Ik help lokale organisaties die een
soortgelijke visie hebben op natuur en
milieu als mijn landelijke organisatie.
Daarbij probeer ik ze vooral te
stimuleren zelf actie te ondernemen.

Zelfs met mijn ervaring is het soms nog
moeilijk om vage normen en regels te
interpreteren en vertalen naar begrijpelijke
taal voor mijn cliënt. Dat maakt de ervaring
van mijn werk toch wat negatiever.

Ik heb geen duidelijk
overzicht van alle
stakeholders

Neutraal

Er geldt nog
maar een korte
bezwaarperiode

Negatief

Ik zie geen garantie dat
gemeente doet wat ze
beloven

Ik kan alleen
vanaf de zijlijn
meekijken

Ik heb zelf niet genoeg
expertise om juridisch
advies te geven
Ik word niet goed
op de hoogte
gehouden

