


• De uitdaging

• Kies je doelgroep

• Ontwikkel een creatief concept

• Denk in lagen: See, Think, Act

• Aan de slag: eerste & tweede flight

• Doe mee als partner in 2022



• Hoe activeer je mensen om bij te dragen

aan herstel van biodiversiteit in Nederland?

• Hoe bouw je aan een maatschappelijke 

beweging die actief werkt aan 

biodiversiteitsherstel?





• Biodiversiteit: van iets

ingewikkelds…. Naar iets

tastbaars.

• Identificatie: maak het 

persoonlijk relevant.

• Motivatie: laat direct zien 

wat je kan bijdragen.

• Facilitatie: help het 

gewenste gedrag te vertonen.















Doel:

• Het percentage burgers dat weet wat 

biodiversiteit is, laten stijgen van 38% (2020) naar 

50% eind 2022.

• De groep die weet wat te doen aan herstel van 

biodiversiteit, van 26% (2020) naar 40% procent 

eind 2022.

Resultaat (medio 2021):

• Het percentage burgers dat weet wat 

biodiversiteit is, is gestegen naar 46% (+8%).

• Het percentage burgers dat weet wat te doen aan 

biodiversiteitsherstel is gestegen naar 29% (+3%).







• We maken mensen onderdeel van biodiversiteitsherstel: samen doen.

• Voortbouwen op bewustwording, meer nadruk op activeren van het collectief.

• Maak Grijs Groener → Wij Maken Grijs Groener.

• Kleine menselijke stappen op biodiversiteitsherstel onderdeel maken van de oplossing. 



• Grotere schaal: van tuin/balkon naar

straat/wijk/gemeente etc.

• Niet alleen in stad/bebouwde omgeving, 

maar ook het buitengebied (meer impact 

door meer hectares). 

• Samen met anderen.

• Ook andere partijen aanzetten tot actie, 

zoals gemeenten

• Voorbeelden die daadwerkelijk bijdragen 

aan biodiversiteitsherstel: de vier V’s 

(voedsel, veiligheid, voortplanting en 

variatie)







Primair via social media, met voor elke fase mogelijkheden voor partners & 

supporters om aan te haken.

• SEE: gericht op groot bereik opbouwen binnen de gehele doelgroep. 

• Twee online video’s om binnen 15s de boodschap over te dragen. 

• THINK: verdieping bieden, laten zien hoe je aan herstel kunt werken. 

• Drie reportages (short docs), met korte teasers en gif-jes.

• Groei TV via Digital Out-of-Home (DOOH).

• ACT: Groene groei klein en tastbaar maken door heldere challenges

• #DeAllerlangstePlantVanNederland challenge

• #FruitBoom challenge

• #tinypoel challenge



Meld je aan bij

Corlissa.van.Lohuizen@samenvoorbiodiversiteit.nl


