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Interviewketen 

Stappen in de Wetropolismethode: Verbind (Buurtnetwerk), Verdiepend (als aanvulling op 

Buurtsafari) 

Omschrijving: 

Binnen deze werkvorm ga je met een aantal inwoners, bijvoorbeeld van een specifieke wijk 

of buurt, in gesprek over wat ze in hun tuin merken van klimaatverandering. Verder wordt 

besproken welke aanpassingen ze al hebben gedaan of nog willen doen om hun tuin 

klimaatadaptiever te maken. Tijdens het gesprek wordt doorgevraagd over de 

informatiebehoefte van de inwoner ten aanzien van klimaatverandering en -adaptatie en 

over relevante bestaande netwerken en sleutelfiguren er in de buurt zijn. Genoemde 

netwerken en personen kunnen later ingezet worden voor het uitnodigen van inwoners 

voor vervolgactiviteiten zoals workshops of informatiebijeenkomsten over klimaatadaptatie.  

Elke geïnterviewde persoon wijst een volgende persoon aan die geïnterviewd kan worden 

omdat hij of zij iets interessants te zeggen zou kunnen hebben over klimaatadaptatie. Zo 

ontstaat een interviewketen. 

Doel activiteit:  

• Verkennen van ervaringen rondom klimaatadaptieve tuinen, hittestress en 

wateroverlast en van de informatiebehoefte van inwoners. Dit levert informatie op 

m voor vervolgactiviteiten. 

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

uitnodigen van deelnemers voor vervolgactiviteiten te vergemakkelijken. 

Voorbereiding: 

Om de keten te kunnen starten heb je een eerste persoon in de wijk of buurt nodig om te 

interviewen. Ideeën daarvoor kun je bijvoorbeeld opdoen door gebruik te maken van de 

tool ‘IJskar’. 

Daarnaast dien je een aantal vragen op te formuleren om te stellen aan de deelnemers. We 

noemen hier een aantal voorbeelden: 

Mogelijke vragen Doel 
Heeft u een achtertuin? Zo ja, 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? Heeft u de afgelopen jaren ook 
last gehad van droogte? Waar bleek dat 
uit? (Bijv. planten of bomen die 
doodgingen, regelmatig moeten sproeien.) 
 
 

Problemen verkennen die de inwoners zelf 
ervaren in relatie met wateroverlast en 
hittestress 

https://www.samenwerkingstools.nl/wp-content/uploads/2022/12/IJskar.pdf
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Welke maatregelen heeft u getroffen? Wilt 
u meer weten over wat mogelijk is? Heeft u 
andere oplossingen om extreem weer te 
doorstaan? 

Wat doen inwoners zelf al om hun tuinen 
klimaatadaptief te maken? 

Wilt u meer weten over mogelijke 
maatregelen die u zou kunnen nemen? Zijn 
er maatregelen die u moeilijk vindt om te 
treffen? Doorvragen: Waarom? 
Doorvragen: Over welke maatregelen zou u 
graag meer te weten wilt komen? 
 

In kaart brengen van informatiebehoefte 
van inwoners in relatie met maatregelingen 

Heeft u verder nog vragen over dit 
onderwerp die u graag tijdens de volgende 
activiteit (workshop omgaan met droogte 
en wateroverlast) beantwoord zou willen 
zien? 

 
 

In kaart brengen van informatiebehoefte 
van inwoners voor vervolgactiviteiten 

Zijn er mensen in uw buurt die bezig zijn 
met het aanpassen van hun tuinen aan het 
klimaat? Doorvragen: Zijn er al netwerken 
in uw buurt van mensen die samenwerken 
hieraan of elkaar helpen? Zo niet, wat is uw 
mening over de kansen voor samenwerking 
in uw buurt op dit thema? 
 

In kaart brengen van sociale context in wijk 
en sleutelfiguren die voor 
vervolgactiviteiten relevant zouden kunnen 
zijn 

 

 

 


