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Duurzaamheids Dialoog 10 juli 2017
Best practice gemeente Ermelo: 
zeven lessons learned



17.30 Ontvangst met duurzame maaltijd

18.00 Aftrap en inleiding
Veronique Swinkels (BBK/Door Vriendschap Sterker) en Natascha 
Kooiman (Smaackmakers)

18.15 Gedragsbeïnvloeding van burgers en MKB-bedrijven richting duurzaamheid
Sibolt Mulder (MulderSocialMarketing)

18.45 Twee best practices:
Samen naar een Duurzamer Ermelo (Veronique Swinkels)
Aanpak verduurzaming catering en horeca binnen gemeenten en provincies (Natascha 
Kooiman)

19.15 Kansen en dilemma’s die de SDG’s voor gemeenten bieden
Maria van der Harst (VNG International)

19.45 Groepsdiscussie

20.45 Plenaire discussie

21.15 Afsluiting en borrel

Agenda



Communicatie als een ‘Force for good’

Global Goals als ‘kompas’ voor ons werk



















Vraag
• Communicatiestrategie voor het Programma

Duurzaamheid: energieneutraal in 2030 en 
klimaatneutraal in 2035

Aanpak 
• Deskresearch, onderzoek onder inwoners en 

ondernemers
• Bijeenkomsten met medewerkers
• Segmentatie o.b.v. groente tinten van Motivaction

Advies
• Strategisch communicatieplan inclusief kernboodschap 

en projectstijl
• Begin met informeren en overtuigen. Zet daarna de stap 

naar de dialoog en het formeren van voorhoedegroepen. 

Samen naar een duurzamer Ermelo



Les 1: Maak het concreet



Les 2: pas je boodschap aan aan je 
doelgroep



Motivaction: 5 tinten groen



Waarden per profiel



De tinten groen in Ermelo



• Inwoners

 Plichtsgetrouwen

 Verantwoordelijken

 Structuurzoekers

 Jongeren
• Ondernemers

 Pragmatici

 Experts

 Hoeders
• Maatschappelijke organisaties

 Duurzaamheid als doel

 Actief bezig met duurzaamheid (beleid)

 Actief bezig met duurzaamheid (losse projecten)

 Bewust maar niet actief
• Interne organisatie

Doelgroepen 



Les 3: betrek je eigen medewerkers



• Sleutel tot succes
• Een ander profiel dan de inwoners (meer verantwoordelijken dan 

plichtsgetrouwen).
• Hebben behoefte aan duidelijke keuzes en prioritering van het 

management.
• Hebben behoefte aan context en uitleg.
• Voelen een drempel om in actie te komen door beperkte kennis en 

eigen opstelling t.o.v. duurzaamheid.

“Duurzaamheid leeft alleen op papier”

Betrek je medewerkers



Les 4: maak zichtbaar wat je doet



Les 5: ga niet te snel



Les 6: beperk je niet tot een ‘flyertje’



Les 7: maak het herkenbaar en lokaal





Infographic



Folder vervanging openbare verlichting



Film

https://youtu.be/uWdqIzxpEqE
https://youtu.be/uWdqIzxpEqE


Hoe zorg je voor een transitie van persoonlijke 
affiniteit naar een gezamenlijk gedragen 

ambitie?

Discussie



Véronique Swinkels

v.swinkels@doorvriendschapsterker.nl
020 305 94 44

http://www.doorvriendschapsterker.nl/
http://www.duurzaamheidsdialoog.nl/
http://www.globalgoalsaccelerator.nl/

Voor vragen
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