3. Strategie

2. Carroussel

1. Powermap

Instructie:
- Jullie worden ingedeeld in 4 groepen (1-4).
- Elke groep schrijft zoveel mogelijk ideeen op bij de eerste vraag (groep 1 in het blauwe vak, groep 2 in het
oranje vak, groep 3 in het groene vak en groep 4 in het paarse vak.
- Na 5 minuten 'draaien we door', waarbij elke groep aanvullingen doet op de bestaande teksten die al op
de post-its staan. dit doen we nog tweemaal.
- Schema:
0-5 minuten: 1-blauw 2-oranje 3-groen 4-paars
5-10 minuten: 4-blauw 1-oranje 2-groen 3-paars
10-15 minuten: 3-blauw 4-oranje 1-groen 2-paars
15-20 minuten: 2-blauw 3-oranje 4-groen 1-paars

Instructie:
Plaats een persoon of organisatie in de powermap: hoe hoger in het schema des te meer
invloed, hoe meer naar links hoe meer het concept Natuurrijk Nederland een warm hart wordt
toegedragen.
Gebruik een gele post-it als de persoon of organisatie daadwerkelijke beslissingsmacht heeft,
of gebruik een blauwe post-it als het een 'influencer' betreft.
De tijd loopt mee: 10 minuten

Instructie:
Iedereen bepaalt individueel een 5-stappenplan.
Welke stap moet eerst gezet worden om Natuurrijk Nederland werkelijkheid te laten worden, wat moet
daarna gebeuren (stap 2), en zo verder.
Vul elk van je 5 persoonlijke stappen in het betreffende vak (de eerste stap in het rode vak, daarna
oranje etc).

De host van elke kleur kiest de drie belangrijkste, meest genoemde ideeen uit en licht die toe, waarna de
groep zich kan 'aanmelden' om elk van deze drie toppers te adopteren, en belooft het een stap verder te
brengen. Voor elk van de vakken is 5 minuten beschikbaar (toelichting host en adoptie door deelnemers)
Wat zou de nieuwe minister van ruimte in haar eerste drie weken moeten doen om Natuurrijk
Nederland te realiseren?
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