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Welkom!
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Welkom!

Wie zijn jullie?

3



In deze workshop:

• Introductie
• Biodiversiteitsagenda Gemeente Arnhem
• Bureau 7TIEN

• De veranderlogica uitgelegd
• Waarom de veranderlogica?
• Stap-voor-stap toelichting

• De veranderlogica toegepast
• Lessen uit de Gemeente Arnhem
• Toepassing op uw gemeente/organisatie

• Afsluiting
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Introductie: Gemeente Arnhem
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Biodiversiteitsagenda Gemeente 
Arnhem
• We hadden al een Groenvisie, met 

o.a. het thema ‘Natuurvriendelijke 
Stad’

• Aanleiding: het was onbekend wat 
we nu precies allemaal al deden 
binnen de organisatie en wat nog 
ontbrak

‘Geen grootse vergezichten. Maar een concrete 
agenda, waarin staat wat onze doelen zijn en hoe 

we die willen bereiken.’

mailto:https://arnhemshart.nl/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https://arnhemshart.nl/wp-content/uploads/2021/02/Biodiversiteitsagenda-Arnhem-2021-2025.pdf&attachment_id=0&dButton=true&pButton=true&oButton=false&sButton=true%23zoom=auto&pagemode=none&_wpnonce=0214d93ea8
mailto:https://arnhemshart.nl/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https://arnhemshart.nl/wp-content/uploads/2021/02/Biodiversiteitsagenda-Arnhem-2021-2025.pdf&attachment_id=0&dButton=true&pButton=true&oButton=false&sButton=true%23zoom=auto&pagemode=none&_wpnonce=0214d93ea8


Introductie: Bureau 7TIEN

6

• Verwezenlijkt ambities van overheden in biodiversiteit, circulaire economie, 
klimaat & energie en omgevingswet.



De veranderlogica

Vijf redenen voor de veranderlogica:

1. Eenduidig, overzichtelijk en navolgbaar beleid;

2. Biedt goede kans om bestuurders uit de raad en het college mee te 
nemen in het beleid;

3. Beleid met maatregelen die bijdragen aan het doel;

4. Geen statische agenda, maar een levend document;

5. Biedt een goed startpunt voor een gesprek over doelen en 
maatregelen binnen en buiten de organisatie.
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Lessen uit Arnhem
• Bij het opstellen van het doel werd ons gelijk al een 

aantal zaken duidelijk: 
• Hoe weten we of we vooruitgang boeken als we niet 

structureel monitoren? 
• Meetbaar, tijdgebonden

• Kun je het wel hebben over het vergroten van de 
biodiversiteit als je in de praktijk alleen maar bezig bent 
met het beperken van biodiversiteitsverlies?
• Bereikbaar 

• En wat verstaan we eigenlijk onder het ‘herstellen van de 
biodiversiteit’?
• Specifiek
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Herstellen van de biodiversiteit in Arnhem: 
(1) een zo groot mogelijke soortenrijkdom
(2) gezonde ecosystemen. 
Tot slot richten we ons soms ook op 
(3) het behoud van (het leefgebied van) specifieke soorten. 
Dan gaat het bijvoorbeeld om soorten die op het punt staan om uit 
te sterven.

Illustratie: Bureau NIV voor Gemeente Ede, Programma Biodiversiteit
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Kort aan de slag!

5 minuten voor de volgende opdracht:

1. Specificeer een doelstelling voor jouw gemeente/organisatie

2. Specificeer twee of drie gebiedstypen die hieronder kunnen vallen.

3. Formuleer één transitiepad voor een van de geformuleerde 
gebiedstypen.
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Lessen uit Arnhem

• Er gaat een hele zoektocht aan vooraf:
• Kunnen we de monitoring laten doen door vrijwilligers?

• Is er budget?

• Hoe monitoren andere gemeentes? 

• Is er al een ‘gouden standaard’ die we 1-op-1 over kunnen nemen? 

• Wat willen we eigenlijk monitoren?

• Hoe werkt de aanbesteding?
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Opnieuw: aan de slag!

Vorm groepjes van 4 á 5 personen.

1. Kies één casus waarover jullie gaan brainstormen

2. Kies een transitiepad uit deze casus

3. Aan welke voorwaarden wordt al voldaan? Aan welke voorwaarden 
nog niet?

4. Welke maatregelen kunnen daaraan bijdragen?
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Terugkoppeling

• Wat ging goed? Wat was een uitdaging?

• Heeft het je nieuwe inzichten opgeleverd?

• (Hoe) kun je hier verder mee?
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Anne Marit Popma
annemarit@bureau7TIEN.nl
06-12766549

Anne Luijten
anne.luijten@arnhem.nl

06-31114812
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