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Opdracht

• In 2017 organiseerde de provincie Utrecht voor de eerste keer de natuurprijs Groene Kroon, met als doel meer 

bekendheid te geven aan de Wet Natuurbescherming en de daaruit voortvloeiende Natuurvisie. Onderdeel van deze 

visie is het actief en passief soortenbeleid (pijler 5 van de natuurvisie). 

• De natuurprijs Groene Kroon had betrekking op het actieve soortenbeleid (stimuleren van biodiversiteit) en droeg het 

tevens bij aan pijler 3 van de natuurvisie: het beleven en betrekken van mensen bij de natuur en het natuurbeleid. 

• De provincie Utrecht heeft Common Eye verzocht een evaluatie van de natuurprijs uit te voeren, die ingaat op de 

volgende vragen:

1. In hoeverre draagt het resultaat bij aan het oorspronkelijke doel: het bijdragen aan pijler 5 actieve 

soortenbeleid en pijler 3 beleven en betrekken uit de Natuurvisie?

2. Wat is de bijvangst?

3. Is het gelukt om de natuurvisie van de provincie onder de aandacht te brengen door middel van de Groene 

Kroon?

4. Is de prijsvraag een effectief middel om de natuurvisie onder de aandacht te brengen? En om er inhoudelijk 

invulling aan te geven? Zijn er betere of andere alternatieven

5. Wat ging goed en wat kan beter/waar leren we van?

6. Welke tips, aanbevelingen en suggesties heeft u voor de volgende editie van de natuurprijs Groene Kroon?

7. Wat betekent het organiseren van een tweede editie inclusief het oppakken van ingediende projecten voor de 

benodigde capaciteit/inzet?

8. Wat kunnen andere projecten in het Innovatieprogramma leren van de ervaring met de Groene Kroon?
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Aanpak

• Inlezen

• Wet Natuurbescherming, Natuurvisie, Supplement Biodiversiteit, Beleidskader Wet Natuurbescherming, 

Groene Kroon 2017, Groene Kroon beschrijving genomineerden, Groene Kroon flyer, Groene Kroon 

beeldverslag, presentatie met resultaten Groene Kroon voor PS

• Interviews. Er is gesproken met:

• 3 projectmedewerkers

• 1 gedeputeerde

• 4 kandidaten

• 1 jurylid

• In ieder gesprek hebben wij in meer of mindere mate aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

• De bijdrage aan de natuurvisie

• De prijsvraag als instrument

• Organisatie en uitvoering van het hele traject

• De verslagen van de individuele gesprekken zijn niet ter controle teruggelegd

• Het rapport

• Op 8 februari vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats waarbij een conceptversie van de resultaten is 

gepresenteerd en besproken

• Op basis van de reacties is een tweede conceptversie van de rapportage opgesteld
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Denkkader
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Beschrijving

• Team

• Tijdslijn

• Inzendingen en jurering

• Uitreiking

• Nazorg

• Communicatie



Team en teamleden

• De prijsvraag de Groene Kroon is georganiseerd door een ‘vast’ team dat bestond uit vier 

teamleden (inclusief de inzet in aantal dagen voor de prijsvraag)

• De projectleider: 2 dagen in de week

• Een stagiair: een fulltime taak tot en met de prijsvraag.

• Een communicatieadviseur (inhuur): 1 dag in de week

• Bureau Natuurverdubbelaars: inzet van ongeveer 25 dagen

• Na de prijsvraag is een trainee toegevoegd aan het team, die samen met de projectleider en 

de communicatieadviseur de nazorg van de indieners op zich heeft genomen.

• Het project is uitgevoerd onder de vlag van het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving van de 

provincie Utrecht.

• Bestuurlijk viel de prijsvraag aanvankelijk onder gedeputeerde Bart Krol en later onder zijn opvolger 

Mirjam Maasdam-Hoevers.
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Tijdslijn: belangrijke data

• Januari / februari 2017: start van het project

• April/mei 2017

• Officiële aankondiging van de prijsvraag tijdens de Dag van de ruimtelijke kwaliteit op 13 april

• Het team wil eigenlijk eerder starten.

• In april en mei worden organisaties en projecten actief benaderd; zo breed mogelijk

• In totaal zijn meer dan 250 organisaties direct benaderd

• Juni 2017

• Sluitingsdatum voor inzendingen is 1 juni 2017

• Er zijn veertig inzendingen ontvangen

• Alle veertig inzendingen worden telefonisch geïnterviewd.

• Er wordt een voorselectie gemaakt door het team. Per prijs (juryprijs en publieksprijs) worden 

door een onafhankelijke jury 3 projecten genomineerd. De jury krijgt alle inzendingen te zien 

en kan afwijken van de voorselectie.

• Juli 2017: 5 juli vindt de prijsuitreiking plaats in het Provinciehuis Utrecht

• Tweede helft 2017

• Nazorg: veel indieners worden benaderd en er worden mogelijkheden besproken om de 

ideeën verder te brengen, zoals samenwerkingen en toeleiding naar andere subsidies.
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Inzendingen en jurering 

• In totaal zijn er 40 inzendingen ontvangen

• 18 gerealiseerde projecten

• 22 nieuwe ideeën 

• Er waren twee prijzen:

• Een publieksprijs voor een gerealiseerd project

• Een juryprijs voor een beste idee

• Van ieder project is door het projectteam een samenvatting gemaakt

• Het projectteam maakte een long list, als advies aan de jury: 5 inzendingen voor de publieksprijs en 

5 inzendingen voor de juryprijs

• De jury bestond uit drie leden:

• Fiona van ‘t Hullenaar: directeur voor natuurinclusieve verbouwing ASR en juryvoorzitter

• Koos Dijksterhuis: natuurschrijver en columnist voor de Trouw

• Kees Bastmeijer: hoogleraar Natuurbeschermings- en waterrecht aan Tilburg University

• De jury heeft per prijs de 3 nominaties bepaald
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Uitreiking

• Op de dag waren 60 tot 70 mensen aanwezig

• De dag was gevarieerd met posterpresentaties waarbij initiatieven en projecten zich konden 

presenteren aan het publiek, lezing door een jurylid en video’s en pitches van de nominaties

• De juryprijs 

• Iedere genomineerde werd gepresenteerd met een video

• De prijs werd uitgereikt door de voorzitter van de jury en de gedeputeerde

• De juryprijs bedroeg 8.000 Euro en professionele ondersteuning bij de verdere uitwerking van 

het initiatief

• De publieksprijs

• Iedere genomineerde hield een pitch van zijn of haar project

• De winnaar werd bepaald door stemming vanuit het publiek

• De prijs werd uitgereikt door de voorzitter van de jury en de gedeputeerde

• De publieksprijs bedroeg 3.000 Euro
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Nazorg*

• Na de uitreiking van de prijzen is een intensief traject gestart van nazorg

• Van de veertig inzendingen heeft het projectteam contact gehad met 36 inzendingen. De nazorg 

heeft tot meerdere resultaten geleid

• Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de initiatieven, waarbij is geïnventariseerd wat de 

inzending nodig heeft en wat de provincie daaraan kan doen. In totaal zijn 12 inzendingen op deze 

manier opgepakt

• Er zijn achttien inzendingen gekoppeld aan een interessante partner of doorverwezen naar een 

bepaalde subsidie

• Dertien inzendingen zin gekoppeld aan de vouchers “beleef en bewonder”, onderdeel van het 

programma Groen aan de Buurt, dat ook door de provincie wordt gefinancierd

• Tien inzendingenzijn geattendeerd op de prijsvraag “Kern met Pit”, een landelijke prijsvraag waar de 

provincie Utrecht een plus op heeft gezet.
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Communicatie: er zijn diverse middelen ingezet

• Binnen de provincie Utrecht:

• Atrium berichtjes

• Op yammer berichten geplaatst

• 1.000 appels uitgedeeld

• 1.000 flyers gemaakt en uitgedeeld

• Kwartetspellen: iedere collega heeft een kwartetspel met sticker van de Groene Kroon in het kerstpakket 

gekregen. Het kwartet was oorspronkelijk sterk gekoppeld aan de Groene Kroon. Dat is in het kerstpakket 

enigszins losgelaten.

• Buiten de provincie

• Aankondiging van de prijsvraag tijdens de dag van de Ruimtelijke Kwaliteit in april

• Meer dan 250 organisaties (o.a. agrarische collectieven, terreinbeherende organisaties, MKB, individuele 

boeren, natuurwerkgroepen, stichtingen, gemeenten, onderwijsorganisaties, woningcorporaties, tuinparken) 

zijn direct benaderd

• Diverse nieuwsberichten op relevante websites

• Tijdens en na de uitreiking

• Twitterberichten met winnaars nog tijdens de uitreiking 

• Een beeldverslag gemaakt van de dag, gedeeld op de website en met aanwezigen en deelnemers op de dag

• Een brochure met daarin een toelichting van de prijs, de zes genomineerden en een kort overzicht met 

samenvatting van alle inzendingen; gedeeld op de website en met aanwezigen en deelnemers op de dag.
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Analyse

• Beleidscontext en doelstellingen

• Bijdrage aan de natuurvisie

• De prijsvraag als instrument

• Organisatie en uitvoering van de prijsvraag



Beleidscontext 
en doelstellingen
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Wet natuurbescherming: 4 speerpunten
• beschermen en ontwikkelen van de natuur
• behouden en herstellen van de biologische diversiteit
• beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter 

vervulling van maatschappelijke functies
• samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van 

waardevolle landschappen

Natuurvisie: 5 pijlers
• 1: robuust netwerk door het ontwikkelen, 

beschermen en verbinden van 
natuurgebieden

• 2: kwaliteit op orde is, met aandacht voor 
biodiversiteit 

• 3: Beleefbare natuur die dichter bij de 
samenleving ligt

• 4: Natuurbeleid duurzaam financieren
• 5: Goede balans tussen ingrepen enerzijds 

en het belang van de natuur anderzijds in 
de stedelijke en agrarische natuur

Pijler 3 uit de Natuurvisie
• Doel 1: de belevingswaarde van de 

Utrechtse natuur verhogen: recreatief 
benutten van de natuur

• toegankelijkheid, kwaliteit, 
vergroten stedelijke 
natuurbeleving (o.a. met Groen 
aan de Buurt)

• Doel 2: maatschappelijke betrokkenheid 
bij natuur versterken

• betrokkenheid van burgers, 
aangaan en versterken van 
samenwerkingsverbanden

Beleidskader en supplement Natuurvisie 
biodiversiteit
• Actief soortenbeleid: het duurzaam in 

stand houden van alle in Utrecht van 

nature voorkomende soorten planten en 

dieren

• Behoud en herstel van benodigde 

leefomstandigheden

• Specifiek gericht op bedreigde planen- en 

dierensoorten; aandachtsoorten en 

icoonsoorten

Natuurprijs de Groene Kroon
• “Iedereen stimuleren om te helpen met 

de bescherming en versterking van onze 
beschermde plant- en diersoorten.” 

• “Het belonen van initiatieven die zich 
inzetten voor het behoud en de 
ontwikkeling van natuur en biodiversiteit.” 

• “Als provincie beter zicht krijgen op 
bestaande en nieuwe initiatieven die 
bijdragen aan de versterking van de 
biodiversiteit in de provincie Utrecht.”
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Bevindingen

• De doelstelling van de prijsvraag is meervoudig. Uit de beleidsstukken 
en uit de interviews zijn onderstaande doelstellingen naar voren 
gebracht.

• Gericht op effect voor natuur: bijdragen aan meer biodiversiteit

• Gericht op draagvlak natuurbeleid bij algemene bevolking: door 
bredere kennis van het natuurbeleid burger begrip laten krijgen 
voor interventies die mogelijk hun (directe leefomgeving) 
beïnvloeden 

• Gericht op betrokkenheid bij natuur algemene bevolking: door 
stimuleren van natuurinitiatieven mensen meer betrokken laten 
zijn bij natuur 

• Gericht op erkenning van inzenders: actieve bewoners / 
organisaties erkenning geven door hen in het zonnetje zetten 

• Gericht op inzicht provincie: als provincie dankzij inzendingen en 
contacten beter zicht krijgen in bestaande en nieuwe initiatieven 
in de provincie Utrecht

• Deze doelen variëren in abstractieniveau, urgentie, doelgroepen en 
focus (op natuur of op beleid). De piramide hiernaast illustreert hoe de 
verschillende doelstellingen gepositioneerd zouden kunnen worden.

• Een meervoudige doelstelling maakt het lastig de overall effectiviteit van 
de Natuurprijs als instrument te bepalen. De doelstellingen laag op de 
piramide zijn eenvoudiger te meten en kunnen met een vrij volmondig 
‘ja’ beantwoord worden. Hoe hoger op de piramide, hoe lastiger het is 
om een antwoord op de effectiviteitsvraag te geven.

inzicht provincie

erkenning inzenders

betrokkenheid 
algemene bevolking

draagvlak
algemene bevolking

effect op biodiversiteit

Doelstellingen en effectiviteit



Bijdrage aan de natuurvisie

Positief

• De prijsvraag heeft geleid tot meer bekendheid met de 
natuurvisie.

• De prijsvraag heeft geleid tot positieve aandacht voor 
natuur: een mooi voorbeeld is de column van een jurylid 
in de Trouw, maar ook de dag zelf heeft een positieve 
bijdrage geleverd.

• Er waren veel voorstellen en die droegen vooral bij aan 
beleving.

• Beleving leidt tot meer aandacht voor natuur en 
daarmee op termijn tot betere natuur, zo is de 
overtuiging van de leden van het projectteam.

• In het nazorgtraject zijn verschillende acties uitgevoerd 
en gepland om inzendingen in het zonnetje te zetten.

Punten van aandacht

• Weinig voorstellen die daadwerkelijk bijdroegen aan 
meer natuur. De meeste voorstellen gingen over 
beleving.

• De effectiviteit van de inzendingen is moeilijk te meten.

• Kunnen we van particulieren verwachten dat zij veel 
zullen bijdragen aan natuur?

• Publiciteit en bereik lijkt beperkt: naast het belonen van 
initiatieven en ideeën was ook bredere uitstraling naar 
publiek (om te stimuleren en voor draagvlak) een 
doelstelling. Volgens de inzenders die wij hebben 
gesproken, is dit slechts in beperkte mate het geval.
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De prijsvraag als instrument

Positief

• Er zijn veel voorstellen ontvangen, in totaal 40. Dat was 
boven verwachting.

• Er zaten onverwachte bijdragen bij de inzendingen en 
dat is leuk

• De prijsvraag geeft positieve energie: het is weer eens 
wat anders.

• Bestuurders vinden de prijsvraag leuk: het is een leuke 
en lichtvoetige aanpak met potentieel veel spin-off

• Voortzetten als instrument: een prijs krijgt pas status bij 
herhaald gebruik (maar jaarlijks en dan steeds 
algemeen uitzetten, is wellicht te vaak)

• Bijvangst: kandidaten ontmoeten elkaar (er is 
bijvoorbeeld een nieuw gezamenlijk project uit ontstaan)

• De meerwaarde zit hem vooral in het contact dat daarna 
plaatsvindt. In de begeleiding naar andere initiatieven 
(bijv. Groen aan de Buurt vouchers, Kern met Pit). Dit 
heeft in een groot aantal gevallen plaatsgevonden.

Punten van aandacht

• Meerwaarde van de prijs zit ook in de functie van PR-
instrument: aandacht en publiciteit. Zijn ook andere 
manieren om die aandacht te genereren (project als 
feestje presenteren: koningin of commissaris van de 
koning erbij, pers erbij: bijvoorbeeld eerste appel van de 
boom plukken en gratis potjes appelmoes uitdelen)

• Heel algemene prijsvraag: dat leidt ook tot vrij brede 
reacties. Tegelijkertijd herkenden sommige kandidaten 
zich niet in de uitvraag (‘dacht dat mijn idee erbuiten viel’)

• Dit kun je in deze vorm niet jaarlijks doen: de suspects 
zijn bekend. Over 2 tot 3 jaar kan het weer. In de 
tussentijd is een bepaalde vorm van specialisatie nodig

• De prijsvraag had veel doelen: wellicht is kiezen voor één 
doel en daarop actiever sturen beter?

• Het is voor medewerkers en inzenders niet helemaal 
duidelijk hoe de prijs zich verhoudt tot andere initiatieven 
binnen de provincie? (bijv. Groen aan de Buurt)

• Het te winnen geldbedrag is niet zo interessant voor 
organisaties om mee te doen. Wel voor 
bewonersinitiatieven.

• De prijsvraag is een arbeidsintensief instrument.

• Het blijkt lastig om de geldprijs uit te keren; het past niet 
in de systematiek van de provincie.
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Organisatie en uitvoering van de natuurprijs
Voorbereidingsfase

Positief

• Het is/was een goed functionerend team. Dat kwam 
mede doordat het team klein was en de tijdsdruk die 
zorgde dat het team goed moest samenwerken.

• Het projectteam bestond uit mensen die allemaal een 
stapje extra willen doen en ook taken oppakten die 
eigenlijk niet bij hen thuishoren. Dat maakte het ook tot 
een succes.

• Vanaf de start was er bestuurlijk commitment voor het 
traject

• Er zijn leuke en innovatieve middelen toegepast, we 
denken aan de prijsvraag, de wijze van verslaglegging 
en de kaartenset Groene Kroon die ook in het 
kerstpakket van alle medewerkers van de provincie zat.

• De kandidaten én juryleden zijn gedurende het proces 
goed begeleid.

Punten van aandacht

• De kwetsbaarheid van het kleine team: wat gebeurt er 
als er iemand uitvalt of iemand in de praktijk te weinig 
tijd blijkt te kunnen vrijmaken?

• De stagiair die ook de prijsuitreiking moest organiseren; 
dat had hij nog nooit gedaan op die schaal. Dat is een 
risico en had achteraf beter op een andere manier 
gekund.

• De prijs werd in april aangekondigd en in juli vond de 
prijsuitreiking plaats: dat was erg krap.

• Aanhaking bij de rest van de organisatie kan wellicht 
beter. Gegeven het beperkte team is er veel bereikt, 
maar er had nog meer mogelijk geweest.

• Communicatie kan op onderdelen beter: over 
aankondiging prijs (sommige natuurorganisaties stellen 
bijvoorbeeld dat zij niet op de hoogte waren) en over de 
nominaties richting kandidaten.

• Voor kandidaten niet altijd helder bij wie ze moeten zijn: 
provinciemedewerkers, Natuurverdubbelaars of de 
evenementenorganisatie.
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Organisatie en uitvoering van de natuurprijs
De dag van de prijsuitreiking

Positief

• Door publiek en niet-projectteam (kandidaten, jury) is de 
uitreiking beleefd als goed georganiseerde en 
succesvolle dag

• Met 60 tot 70 mensen was de opkomst goed

• De deelnemers vonden het een goede dagvoorzitter

• Er was een leuke jury met een goede onderlinge 
dynamiek. De column van één van de juryleden op de 
dag zelf, was een mooie bonus.

• De jury geeft aan dat zij zeer goed worden begeleid en 
werden verwend (iets minder was zelfs ook genoeg 
geweest)

Punten van aandacht

• Door intern betrokkenen ervaren als ‘licht chaotisch’: 
soms ging het maar net goed en moest op het laatste 
moment nog een alternatieve werkvorm worden 
bedacht.

• Meer aandacht en zichtbaarheid voor de niet-
genomineerden: de posterpresentaties trokken weinig 
aandacht en niet iedereen deed hieraan mee.

• Zowel kandidaten als provincie waren licht 
teleurgesteld/verrast over de winst van een gemeente. 
Dat ondermijnde het doel c.q. de hoop om 
burgerinitiatieven te stimuleren. Het werd ervaren als 
oneerlijke concurrentie. Daarnaast heeft het prijzengeld 
minder impact voor een gemeente.

• Breed gevoelde behoefte aan differentiatie in prijs: 
uiteenlopend van professioneel – bewonersinitiatief; stad 
– buitengebied, …

• Locatie: nu in foyer provinciehuis, zou het ook meer ‘in 
de natuur’ kunnen?
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Organisatie en uitvoering van de natuurprijs
De nazorgperiode

Positief

• Na de uitreiking was er ondersteuning vanuit provincie 
bij de ideeën/initiatieven die niet hadden gewonnen; dat 
wordt als zeer positief ervaren door de inzenders.

• Er zijn initiatieven geleid naar Groen aan de Buurt en 
Kern met Pit (hoewel het niet voor alle kandidaten 
duidelijk was dat dit contact door de Groene Kroon was 
geïnitieerd)

• Sommige kandidaten gebruikten de nominatie om zelf 
de publiciteit te zoeken via eigen kanalen.

• Het idee is om een excursie te organiseren waarbij één 
van de juryleden de rondleiding doet. Ook daarmee 
wordt de Groene Kroon meer dan een prijs met één 
uitreikingsdag.

Punten van aandacht

• Nazorg voor winnaars kan strakker georganiseerd 
worden (draaiboekje voor omgaan met prijzengeld, 
volgen van kandidaten, filmpje of interview, wat is er met 
het prijzengeld gedaan, etc.)

• Meerwaarde van prijs zit hem ook in de functie van PR-
instrument: aandacht en publiciteit. Sommige inzenders 
vinden dat PR te beperkt is gelukt

• Bovenstaande waarschijnlijk mede door personele 
wisseling en de beperkte capaciteit voor communicatie 
binnen het projectteam. Het is belangrijk om continuïteit 
te waarborgen. En het is belangrijk om voldoende 
capaciteit op communicatie ter beschikking te stellen 
voor het organiseren van een prijsvraag. Er is meer 
nodig dan het reguliere werk van 
communicatieadviseurs.
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Dilemma’s over de rol van de provincie

• In de gesprekken en de bijeenkomst in februari zijn twee dilemma’s aan de orde gekomen die wij 

hieronder zullen toelichten.

• Beide dilemma’s gaan over de rol van de provincie: wat is die rol bij een prijsvraag? Wat hoort nog 

bij de taak van de provincie en waar houdt de taak op?

1. In de Groene Kroon is door de provincie actief contact gezocht met burgers en ondernemers. Is 

dat wel de rol van de provincie? Is dat niet de rol van de gemeente? Er zijn diverse geluiden:

• De gemeenten die hierop zijn bevraagd, zijn positief

• Binnen de provincie zijn ook minder positieve geluiden te horen

2. Eén van de nevendoelstellingen van de prijsvraag is een duurzaam business model: kan met 

natuur ook een duurzaam business model worden ontwikkeld? De winnaar van de publieksprijs is 

een bedrijf en dat leidt tot een dilemma:

• In hoeverre kan en mag de provincie een bedrijf op een podium plaatsen? Mag dat wel vanuit 

de publieke taak? 

• Of draagt dit juist bij aan het stimuleren van het duurzaam financieren van natuurbeleid, zoals 

in de vierde pijler van de Natuurvisie geformuleerd is.
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Conclusie en aanbevelingen 
voor het vervolg



Conclusie

• Uit iedere evaluatie komen voldoende punten van aandacht en suggesties voor verbetering. Dat geldt ook voor deze 

evaluatie.

• Op basis van de gesprekken en de documenten die wij hebben gelezen, is onze conclusie dat de eerste editie van 

de Groene Kroon vooral een succes is:

• Er waren veel inzendingen (40).

• De uitreiking is door alle betrokken ervaren als een mooie en goed bezochte dag.

• Er zijn mooie communicatie-uitingen geweest, waarbij de kaartenset ook na de prijs nog toegevoegde waarde 

heeft.

• Bij de nazorg zijn veel initiatieven en projecten benaderd en dat heeft geleid tot spin-off.

• Er zijn lessen geleerd die ook voor toekomstige prijsvragen een toegevoegde waarde hebben.

• De belangrijkste punten van aandacht zijn:

• Diffuse doelstelling: door het grote aantal doelen is het lastig te bepalen of de prijsvraag inderdaad een 

succes is. Het maakt ook de communicatie naar inzenders lastiger.

• Team en doorlooptijd: door het kleine team en de beperkte doorlooptijd ontstond er veel druk en ontstaan 

kwetsbaarheden.

• Nazorg: het is belangrijk om te realiseren dat een prijsvraag niet is afgelopen bij de prijsuitreiking, maar dat 

nazorg een belangrijk onderdeel is van het succes.

• Communicatie en bereik: het organiseren van een prijsvraag vraagt veel capaciteit van communicatie; meer 

dan standaard wordt aangeboden in de provincie. Communicatie is nodig voor het bereiken van de juiste 

partijen en de PR.
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Aanbevelingen

• Frequentie en focus van de prijs: niet ieder jaar een vrij brede insteek van prijsvraag. Er zijn verschillende beelden en 

mogelijkheden als het gaat om de frequentie en focus van de prijs (bijv. jaarlijks of tweejaarlijks, brede prijs of 

jaarlijks een keuze voor een subthema). 

• De term Groene Kroon is krachtig: zorg dat deze aandacht blijft krijgen, ook wanneer gekozen zou worden voor een 

minder frequente uitvoering van de prijs (bijvoorbeeld door af te wisselen met een jongerenprijs, een andere kleur 

kroon of door op andere wijze aandacht te schenken aan de Groene Kroon in een jaar dat deze niet wordt uitgereikt; 

denk bijvoorbeeld aan filmpjes met oud-winnaars). 

• Prijzen: kies voor een andere indeling dan de jury- en publieksprijs, waarbij een betere balans ontstaat tussen 

inzenders (met name bewonersinitiatieven en formele organisaties, zoals gemeenten), zodat iedereen zich erkend 

voelt en de prijsvraag ervaart als een eerlijke competitie.

• Doel van de prijs: om de effectiviteit te kunnen waarborgen en hier ook goed over te kunnen communiceren, is het 

verstandig een afbakening te kiezen in de beoogde doelstelling van de prijs. Een te grote ambitie kan uitmonden in 

het organiseren van teleurstelling.

• Omvang team en meer doorlooptijd: het organiseren van en communiceren over de prijsvraag is uitermate 

arbeidsintensief en tijdrovend. Begin dus eerder en zorg voor een voldoende groot team.

• Kies een lijn als het gaat om de twee eerder benoemde dilemma’s en zorg voor draagvlak hiervoor: het is zonde als 

je hierdoor niet het maximale uit de prijsvraag krijgt.

• Reserveer tijd en menskracht voor het uitvoeren van een goede nazorg.

12-3-2018 23



Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze
presentatie berusten bij Common Eye.

Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of 
openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van 
Common Eye.

www.commoneye.nl

www.samenwerkinglab.nl

Esther Klaster
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mailto:esther@commoneye.nl
mailto:ruben@commoneye.nl

