
   WOWLAB 

 

 

Werkvorm IJskar-sessie  

Stappen in de Wetropolismethode: Verbind (gespreksstarter, uitnodiging) 

Omschrijving: 

Binnen deze werkvorm ga je met inwoners in gesprek over wat ze merken van 

klimaatverandering in hun tuin. Geschikte locaties zijn bijvoorbeeld straten of pleinen waar 

inwoners overlast van water ondervinden. Als gespreksstarter wordt een ijskar gebruikt, 

waar inwoners een gratis ijsje kunnen ophalen. Tijdens het ijs scheppen en eten worden 

vragen gesteld aan de inwoners over hun ervaringen met wateroverlast, hitte en droogte in 

hun tuinen. Deze sessie kan gebruikt worden om inwoners voor vervolgactiviteiten (zoals 

een workshop of een interviewketen) te werven en om sleutelfiguren in de wijk te 

identificeren. 

Doel activiteit:  

• Perspectieven ophalen rondom wateroverlast en klimaat adaptieve tuinen van 

volwassenen en kinderen. 

• Identificeren van sleutelfiguren en informele netwerken in de buurt om het 

uitnodigen van deelnemers voor vervolgactiviteiten te vergemakkelijken. 

• Directe werving van deelnemers voor vervolgactiviteiten (zoals een de Interviewketen). 

Voorbereiding: 

Actie Benodigdheden Tijds-
duur 

Opmerkingen 

IJskar huren  +/- 1 
uur 

Een ijskar met inhoud kun je huren bij 
een ijssalon. Kies voor een ijssalon 
waar je de kar zonder personeel kunt 
huren en laat de eigen 
interviewers/onderzoekers de ijsjes 
maken en tegelijkertijd vragen 
stellen. 

Locatie regelen  +/- 2 
uur 

Geschikte locaties zijn plekken 
(straten, pleinen) die last hebben van 
wateroverlast. Vraag toestemming bij 
de gemeente als je op de openbare 
weg wilt staan of vraag een bewoner 
of je op zijn/haar oprit of in zijn/haar 
tuin kunt staan met de ijskar. 

Begeleiders voor de 
sessie 

 +/- 1 
uur 

Aantal benodigde begeleiders 
afstemmen op het verwachte aantal 
deelnemers. 

https://www.samenwerkingstools.nl/wp-content/uploads/2022/12/Interviewketen.pdf
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Vervoer regelen - Auto die groot 
genoeg is voor 
ijskar en 
eventueel ander 
materiaal 

+/- 1 
uur 

Auto regelen zodat de ijskar vervoerd 
kan worden op de dag van de 
activiteit.  

Script en vragenlijst 
opstellen 

 +/- 2 
uur 

Zie voorbeeld hieronder. 

Aanvullend 
materiaal voor 
activiteit regelen (zie 
bijlage A) 

-Modellen of 
kaarten van de 
omgeving 
 -Knutselspullen 
(kleurplaten van 
planten, houten 
modellen van 
planten, 
stoepkrijt…) 

+/- 4 
uur 

Materiaal voorbereiden om 
problematiek van wateroverlast te 
visualiseren (bijvoorbeeld door 
schaalmodellen in te zetten die 
hoogteverschillen van wijk laten zien) 
en knutselspullen om kinderen te 
enthousiasmeren over onderwerp/ te 
vermaken als hun ouders in gesprek 
zijn.   

Flyer maken en 
printen (zie bijlage B) 

 +/- 4 
uur 

Flyer voor vervolgactiviteiten en 
projectinformatie die tijdens de 
ijskar-sessie kunnen worden 
uitgedeeld 

 

Voorbeeld van script en vragenlijst voor ijskar-sessie 

Korte aanleiding voor activiteit: 

- Projectcontext uitleggen: Wij zijn verbonden aan het project Wetropolis, dat gaat 

over hoe inwoners en gemeenten samen kunnen werken aan klimaatadaptatie.  

- Aanleiding voor activiteit uitleggen: Zoals u weet wordt hier aan het riool gewerkt. 

Regenpijpen van huizen kunnen worden ontkoppeld van het riool. Weet u waarom 

dat is? Doorvragen: Wat merkt u er zelf van?  

- Uitleg materiaal: Als uw kinderen het leuk vinden kunnen ze met stoepkrijt hun 
droomtuin tekenen (volwassenen mogen uiteraard ook meedoen). Kinderen krijgen 
houten modellen die ze thuis alvast mogen inkleuren, zodat ze die kant en klaar mee 
kunnen nemen naar een workshop die binnenkort plaatsvindt. 
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Mogelijke vragen Doel 

Kunt u eens vertellen over 'water' in deze wijk?  
 

Probleem verkennen en ophalen 
kennis van inwoner 

Heeft u een achtertuin? Hoe gebruikt u die? Kunt u 
aan ons vertellen hoe uw tuin eruitziet?  
 

In kaart brengen van huidige 
situatie tuinen 

Als het stortregent, wat gebeurt er dan in uw tuin? 
 

Problemen verkennen die de 
inwoners zelf ervaren in relatie 
met wateroverlast 

Heeft u de afgelopen jaren ook last gehad van 
droogte en hitte? Waar bleek dat uit? (Bijv. planten of 
bomen die doodgingen, regelmatig moeten sproeien, 
niet in de tuin kunnen zitten of moeite met slapen.) 
 
 

Problemen verkennen die de 
inwoners zelf ervaren in relatie 
met hittestress 

Zou u over dit onderwerp meer willen weten en zijn 
er vragen de u graag beantwoord zou willen zien? 
 

In kaart brengen van 
informatiebehoefte van inwoners 
voor vervolgactiviteiten 

Voor een verdiepend interview: bent u daartoe bereid 
of kent u andere inwoners die een interview met ons 
zouden willen voeren? Wilt u deze flyer meenemen 
die gaat over een activiteit die we binnenkort in deze 
buurt over klimaatverandering en tuinen organiseren?  
 

Inwoners werven voor 
vervolgactiviteiten 

 

Tips voor achteraf 

- Deelnemers informeren over vervolgactiviteiten in wijk/straat 

- Deelnemers informeren over mogelijke maatregelen die ze in hun tuin kunnen 

nemen 

- Een Interviewketen organiseren voor dieper inzicht in perspectieven van inwoners 

en behoeftes voor de vervolgactiviteit  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.samenwerkingstools.nl/wp-content/uploads/2022/12/Interviewketen.pdf
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Bijlage: 

A) Foto’s activiteit 

 

 

B) Flyer 

 

 


