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De eerste stap naar begeleiding in de natuur is dat we dezelfde taal gaan spreken over wat 
we onder groene zorg verstaan. Welk verhaal vertel je aan de betrokkenen over begeleiding 
in de natuur. Hiervoor zijn drie frasen van begeleiding in de natuur benoemd.  
 
De tweede stap is om aan het begin van het traject groene zorg bespreekbaar te maken met 
cliënten. Een hulpmiddel hierbij is de gids natuur-ecogram. Hiermee breng je de band van de 
cliënt met de natuurlijke omgeving in kaart. Het is een hulpmiddel om af te stemmen op de 
wensen en behoeften van cliënten en hen in beweging te krijgen.  
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WAT VERSTAAN WE ONDER BEGELEIDING IN DE NATUUR?  

Storytelling: Drie fasen van begeleiding in de natuur  
 

FASE 1. KIJKEN NAAR DE NATUUR 
Alleen al het kijken naar de natuur heeft 
een positief effect op de gezondheid. 
Onderzoek toont aan dat zelfwaardering 
toeneemt, cognitief functioneren en 
stemming verbetert, en het heeft een 
kalmerende invloed. (Ulrich, 1984, 1991, 
1993)  
Dat kan al met simpele interventies als:  

• groene posters, planten, zoals Sensa 
Zorg de ruimten ‘vergroend’ heeft 

• luisteren naar natuurgeluiden  
• naar buiten kijken 
• de cliënt vragen wat zijn veilige plek 

in de natuur is 
• onderzoeken welke activiteiten de 

cliënt graag buiten doet  
• even de ramen openzetten voor 

frisse lucht (ook belangrijk in 
coronatijd).  

 

 
Beeld: sensazorg.nl 

FASE 2. IN DE NATUUR, BUITEN ZIJN 
Dicht bij de natuur zijn, verbetert de 
algemene gezondheid. Vooral voor lager 
sociale economische groepen, zoals oudere 
mensen, hoewel zij vaak minder toegang 
hebben tot de natuur.  
Methodiek: Hier neem je methodieken die 
je binnen al inzet mee naar buiten 
(systemisch, oplossingsgericht, positief 
opvoeden) 
Aansluiten bij activiteiten die een cliënt 
buiten al doet is een eerste stap.  
Voorbeeld: een boodschap doen.  
Afstemmen. Zo stem je af op de motivatie 
van de cliënt om naar buiten te gaan.  
Hier is de natuur een decor. 
Activiteiten in de natuur: wandelen, 
sporten, spelen, fietsen, picknicken, 
zwemmen, chillen met vrienden, hond 
uitlaten, etc. (Kaplan, 1989, 1995 en 
Heinsch, 2011). 

 
Beeld: pexels.com 
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FASE 3 INTENTIE TOT INTERACTIE MET DE 
NATUUR 
Hier heb je de intentie om de natuur 
bewust in te zetten bij de begeleiding. 
Methodiek: Positieve psychologie, 
interventies met de natuur aansluitend bij 
systemisch, oplossingsgericht werken. 
Activiteiten in de natuur: Outdoor 
oefeningen, spellen doen in een 
natuurlijke omgeving, tuinieren. Omgang 
met dieren (paarden), kinderboerderij. 
Deze activiteiten leiden tot een toename 
van gevoelens van vitaliteit, energie en 
positieve sociale betrokkenheid. 
Gevoelens van spanning nemen af evenals 
gevoelens van verwarring, woede en 
depressie. 
Omgang met dieren heeft bijvoorbeeld 
een kalmerend effect, vooral bij mensen 
die blootgesteld zijn aan traumatische 
gebeurtenissen. Het verlaagt de 
bloeddruk en de fysieke gezondheid 
neemt toe.  
De natuur zet het kalmeringssysteem aan, 
ons parasympatisch zenuwstelsel, 
waardoor we ons veilig en verbonden 
voelen. (Barton, 2016; Cooley, 2021; 
Pretty et al., 2017). 
Beeld: pexels.com 
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GIDS NATUUR-ECOGRAM 

Deze gids is een stappenplan voor zorgprofessionals om te werken met het natuur-
ecogram.  
Reflecteer op de vragen:  
Wat werkt goed? 
Wat zou ik anders doen?  
Wat mis ik nog?  
We ontwikkelen het natuur-ecogram in co-creatie. Dit is een prototype, het is een tool in 
ontwikkeling.  
 
Doel natuur-ecogram 
Met een natuur-ecogram breng je samen met de cliënt de verbinding met de (groene) 
omgeving in kaart. Samen met de cliënt onderzoek je zo welke activiteiten de cliënt in de 
buurt doet. Welke natuur is er in de buurt? De beleving van de buurt. Welke stap wil de 
cliënt zetten om de band met de natuurlijke omgeving te versterken?  
 
Het natuur-ecogram maakt onderdeel uit van de natuursensitieve benadering van Sensa 
Zorg voor de zorg voor haar mensen, zowel werknemers als cliënten.  
 
Visie Sensa Zorg op groene zorg 
Sensa Zorg wil de begeleiding in de natuur in haar reguliere werkprocessen implementeren. 
Een eerste stap is de werkzaamheden die je al binnen doet, mee naar buiten nemen. Zo 
raken begeleiders vertrouwd met de natuur en exploreren begeleiders en cliënten samen 
welke mogelijkheden er zijn in de buurt om de band met de natuur te versterken. Sensa Zorg 
heeft een ecovriendelijke mindset. Sensa Zorg heeft hart voor de zorg en hart voor de 
natuur. We zorgen voor dingen waar we een band mee hebben. Door onze band met de 
natuur te versterken gaan we er beter voor zorgen.  
 
Aansluiting bij de reguliere werkprocessen 
Veel van jullie werken al met het ecogram om het sociaal netwerk van de cliënt in kaart te 
brengen. Met een natuur-ecogram brengt de cliënt de groene omgeving in kaart vanuit zijn 
of haar beleving van de buurt.  
 
Matchen met hulpvragen 
Sociale isolatie – door verbinding met de omgeving 
Stabilisatie – in de natuur tot rust brengen van stress-systeem 
Zelfregie – ontdekken en aansluiten bij intrinsieke motivatie van de cliënt 
 
Waarom een natuur-ecogram als middel om begeleiding in de natuur te faciliteren? 
Een natuur-ecogram geeft aan hoe een persoon de omgeving bekijkt en interpreteert op 
basis van eerder ervaringen. Het is geen geografische kaart, maar een weergave van het 
beeld dat een individu zich gevormd heeft van de omgeving, de realiteit waarin iemand leeft, 
het onthult het perspectief van de cliënt.  
 
Er zijn daarom grote verschillen tussen de natuur-ecogrammen van individuen, ook al wonen 
ze op dezelfde plek, omdat ieder een ander beeld van de werkelijkheid vormt. Op basis van 
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zijn persoonlijke mentale kaart beweegt een individu zich door de werkelijkheid (Lefebvre, 
1991). Het maakt dus helemaal niet uit of de kaart wel of niet klopt met de werkelijke 
geografie.  
 
Waarom is een beeld vormen zo krachtig?  
We zijn enorm visueel ingesteld, 70% van wat we via de zintuigen verwerken gaat via ons 
zintuig ‘het kijken’. Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. We onthouden een 
beeld ook veel makkelijker, ons brein heeft een voorkeur om te denken in beelden en we 
zijn een kei in het verwerken van visuele informatie, het gaat veel sneller dan tekst.  
Als je de taal niet goed eigen bent, is een natuur-ecogram een laagdrempelige manier om 
met cliënten in gesprek te gaan. Je spreekt bovendien het rechterbrein aan, waardoor je 
sneller tot de kern van de zaak komt, mensen hebben zo toegang tot hun emoties, hun 
verlangen.  
 
4 fasen van het natuur-ecogram 
Eerste fase: Cliënt schetst de huidige situatie 
In de eerste fase staat het visualiseren van de omgeving centraal. De weg naar verandering is 
eerst het erkennen van de realiteit waarin we leven. Het natuur-ecogram helpt bij het in 
beeld brengen van die realiteit.  
 
Tweede fase: beleving van de buurt 
In de tweede fase staat de beleving centraal. Dit wordt ook wel ‘sense of place’ genoemd, 
het gevoel of de perceptie van de omgeving door de bewoners. Hier worden bijvoorbeeld 
ook kenmerken aangeduid die een plaats bijzonder en uniek maken voor de persoon. Het 
gaat om zowel positieve, neutrale als niet-positieve gevoelens over een plek, zoals angst. 
Daarnaast wordt het concept ‘sense of place’ gebruikt om de verbondenheid met de buurt 
weer te geven. Een plaats heeft bijvoorbeeld een sterke ‘sense of place’ wanneer er een 
sterke identiteit is die diep gevoeld wordt door bewoners en bezoekers.  
 
Derde fase: Cliënt schets de gewenste situatie 
In de derde fase onderzoeken we de gewenste situatie voor de cliënt. Stel dat alles mogelijk 
is, hoe zou zijn of haar omgeving er uit zien? Wat is de band met de buurt? Daarna kun je 
vragen welke eerste stap een cliënt kan zetten richting de gewenste situatie. Het natuur-
ecogram is een dynamisch middel, het is een visuele ondersteuning van de realiteit van de 
cliënt en van het doel waar je naartoe werkt.  
 
Vierde fase: Welke stap gaat de cliënt zetten richting de gewenste situatie? 
In deze fase gaan begeleiders samen met de cliënt experimenten bedenken richting de 
gewenste situatie. Begeleiders kunnen zo aansluiten bij de behoeften van de cliënt. Welke 
plaatsen wil je in de omgeving ontdekken? Hoe ga je de band met de buurt versterken?  
 
Hulpmiddel bij knelpunten begeleiding in de natuur  
Uit het onderzoek binnen Sensa Zorg kwamen onderstaande knelpunten naar voren. Het 
natuur-ecogram is een kans om de knelpunten te ondervangen.  
* Het natuur-ecogram stimuleert eigenaarschap voor de cliënt. De cliënt vult zelf het groene 
netwerk in.  
* matching het is maatwerk – je matcht met de verwachtingen van de cliënt. 
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* stimuleren van zelfregie – de cliënt krijgt overzicht 
* Systemisch / holistisch. Jullie visualiseren hoe een cliënt onderdeel uitmaakt van een 
groter geheel 
* stimuleert gelijkwaardigheid – je sluit aan bij wat de cliënt al doet in het groen/buiten en 
kan dit langzaam uitbreiden 
* Verwachtingsmanagement. Cliënt begrijpt dat verbinden met de omgeving deel uitmaakt 
van de behandeling 
* Democratisch – de cliënt vult het ecogram in.  
* Verbinding met de natuur – profijt van de natuur als co-begeleider 
 
Praktische zaken 
Hoeveel tijd besteed je aan het natuur-ecogram? 
Duur: dit gaan we nog ontdekken. Reken voor het tekenen van het eerste natuur-ecogram 
ongeveer twintig tot dertig minuten.  
De cliënt kan in de tussentijd zelf verder het natuur-ecogram invullen. Ook kun je bij nieuwe 
ontdekkingen in de buurt het natuur-ecogram aanvullen. Het is een dynamische groene tool. 
 
Benodigd materiaal 

• A-3 tekenblok met wit vel 
• Potloden/stiften in diverse kleuren 
• Kompas  

 
Tijdstip van afname natuur-ecogram 
Eerste afname. In de kennismakingsperiode.  
Richtlijn: Plan het natuur-ecogram bij voorkeur in het tweede of derde gesprek in.  
Tweede afname: halverwege het traject 
Eindafname: eind van het traject 
 
Wat tekent / beschrijft de cliënt? 

1. Activiteiten in de buurt  
2. Landschap in de buurt 
3. Beleving van de buurt 

 
Natuur-ecogram als meetinstrument 
Het idee is om het natuur-ecogram aan het begin, halverwege en aan het eind van het 
traject te laten invullen. De foto’s geven heel mooi het verloop van het traject weer. Dit is 
ook empowerment voor de cliënt: hij/zij ziet dat bijvoorbeeld zijn band met de buurt sterker 
is geworden, op meer plekken komt, de beleving van de buurt (hopelijk) positiever. 
Bovendien kan kwalitatief wetenschappelijk onderzoek gedaan worden met de natuur-
ecogrammen, naar het effect van de natuur op onze gezondheid.  
Maak een foto van het natuur-ecogram bij aanvang van het traject, halverwege het traject 
en aan het eind van het traject. Upload de foto’s in het digitale rapportagesysteem. 
Bespreek met je cliënt de natuur-ecogrammen op de verschillende tijdstippen. Wat valt je 
op?  
Nog ontwikkelen:  Schaalvraag: frequentie van activiteiten in de natuurlijke omgeving 
Schaalvraag: de band met landschapselementen 
Schaalvraag: beleving stress - ontspannen, angst – vrijheid, boos, blij, bedroefd? 
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STAPPENPLAN NATUUR-ECOGRAM 
Hieronder staat het stappenplan beschreven om te werken met het natuur-ecogram. 
Richtlijn: hou het simpel. Laat de cliënt bijvoorbeeld eerst drie activiteiten, drie 
landschapselementen en de beleving hiervan aangeven. De cliënt kan bijvoorbeeld in 
aanloop naar de volgende afspraak het natuur-ecogram verder invullen.  
 
Kort overzicht van de stappen: 
Stap 1. Introductie natuur-ecogram 
Stap 2. Teken je huis 
Stap 3. Teken de windrichtingen 
Stap 4. Kies een vorm: cirkel of een plattegrond 
Stap 5. Cliënt geeft activiteiten aan 
Stap 6. Teken of beschrijf het landschap in je omgeving 
Stap 7. Beleving van de plek  
Stap 8. Wat valt je op?  
Stap 9. Eerste stap naar gewenste situatie / verlangen 
 
 

STAP 1. Introductie natuur-ecogram 
Vraag de cliënt: 
Wat is jouw beeld van de buurt?  
Om wat meer helderheid te krijgen op hoe jij onderdeel uitmaakt van de buurt, ben ik 
nieuwsgierig naar je band met de buurt. Waar kom je graag? Welke plekken bezoek je? 
Hoe waardeer je jouw omgeving? 
 
Zet de datum van vandaag op de kaart. Het gaat om de band met de buurt in de afgelopen 
tijd.  

 
 

STAP 2. Teken je huis 
Neem een groot vel A-3 papier en potloden/stiften in 
verschillende kleuren.  
 
Zet jouw huis in het midden van het vel. Hier woon jij. Teken het 
groen in en om je huis. Heb je planten? Kijk je uit op een boom?  

 
 
 

STAP 3. Teken de windrichtingen 
Geef aan:  
Noord 
Oost 
Zuid 
West 
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STAP 4. Kies een vorm: cirkels of een plattegrond 
De ene persoon begint meteen enthousiast 
te tekenen, de ander vertelt liever in 
woorden wat er in de buurt is. Sluit hierbij 
aan bij de wensen van je cliënt.  
 
Cirkels, steeds iets verder weg van je huis 
Geef de afstand aan, bijvoorbeeld 500, 
1000, 2000, 10000 meter 
Met pictogrammen geef je activiteiten en 
landschapselementen aan. 
Met kleur geef je je waardering van de plek 
weer.   
 
Alles is goed.  
Het gaat erom hoe de cliënt het ziet.  
 
Plattegrond – een vogelperspectief 
Met welke plekken verbind jij je in de 
omgeving?  
Hier geef je met simpele vormen en 
woorden de omgeving weer en je 
activiteiten op die plek.  
Met kleur geef je je beleving van de plek 
weer.   
 

Cirkels voorbeeld 
 

 
 
Plattegrond voorbeeld 

 
 
 

STAP 5: Cliënt geeft activiteiten aan 
Instructie:  
Teken nu plekken in de buurt waar je komt. 
Onderzoek wat de cliënt handig vindt: 
woorden of symbolen. Je kunt de cliënt 
eerst vrij laten tekenen/schrijven. 
Hieronder zie je een lijst met activiteiten ter 
inspiratie. 

Vragen die je kunt stellen: 
Waar in de buurt kom je regelmatig? 
Wat is jouw favoriete plek in de natuur? 
Waar wandel je graag? 
Waar ga je met de kinderen heen? 
 
Maak een legenda aan de zijkant waarin de 
cliënt de betekenis van de pictogrammen / 
woorden kan aangeven. 

 
LEGENDA ACTIVITEITEN – VOORBEELDEN 
PICTOGRAM ACTIVITEIT 
 

 

ZITTEN 
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WANDELEN 

 

HOND UITLATEN 

 

ZWEMMEN 

 

SPEELTUIN 

…. BEDENK EEN SYMBOOL 
OF GEBRUIK EEN 
WOORD 

 
 
 

STAP 6. Teken of beschrijf het landschap in je omgeving 
Vraag: Hoe is het landschap in jouw buurt? Is er bos, een parkje, misschien een rivier? 
Misschien zijn er alleen huizen. Teken ze op de kaart of gebruik woorden.  
 
Maak een legenda aan de zijkant waarin de cliënt de betekenis van de pictogrammen kan 
aangeven.  

 
 

LEGENDA LANDSCHAP / OMGEVING 
PICTOGRAM LANDSCHAP 

 

STRAAT MET BOMEN 

 

BOS 

 
 

RIVIER 

 
 

GRAS EN WEIDE 
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STAD 

….. BEDENK EEN 
PICTOGRAM OF 
GEBRUIK EEN WOORD 

 
 

STAP 7: Beleving van de plek 
Geef met kleuren aan hoe je je voelt 
op de plekken.  
 

Maak een legenda aan de zijkant waarin de cliënt 
de betekenis van de kleuren kan aangeven. Alles 
hierin is goed. 

 
 

LEGENDA BELEVING 
 neutraal 
 rustig 
 verbinding 
 blij 
 Ik wil hier weg 

 
 

Stap 8. Wat valt je op? 
Vraag de cliënt:  
Wat realiseer je je nu je zo naar je omgeving kijkt?  
Wat is je verlangen? Wat zou je graag willen ontdekken in je buurt? 
Wil je vaker samen buiten wandelen en praten en je hulpvraag onderzoeken? 
In welk soort natuur kwam je als kind graag? Is deze natuur ook bij jou in de buurt? 

 
 

STAP 9: Eerste stap naar gewenste situatie / verlangen 
Vraag de cliënt: Welke eerste stap ga je zetten om je band met de buurt te versterken? 
 

 
 
Nog door-ontwikkelen  

• Aanpak natuur-ecogram als meetinstrument halverwege het traject en aan het eind 
van het traject.  

• Vragen die ambulante begeleiders halverwege en aan het eind van het traject stellen 
• Onderzoeksvragen en evaluatievragen.  
• Testen van registratie in het rapportagesysteem. Werkt het uploaden van foto’s? 
• Kunnen de hulpvragen gekoppeld worden aan het werken met het natuur-ecogram? 
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Wat is de gewenste situatie? Nog integreren in het natuur-ecogram 
Visualisatie-oefening ‘Mijn toekomstige landschap’ 
Laat de cliënt dromen met de wondervraag uit de oplossingsgerichte benadering.  
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