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Inleiding










23 november 2011 was de tweede plenaire bijeenkomst van de
veldgroepen rondom GroenGelinkt
De velddag was voor de trekkers van de veldgroepen belangrijk
om te kijken in hoeverre de mensen uit het veld zich
daadwerkelijk bij (thema’s rond) GroenGelinkt betrokken voelen
en om input te krijgen op de ingeslagen weg
Het aantal aanwezigen was groter dan de vorige keer (>30),
maar nog steeds is het aantal afmeldingen groot (rond de 40%)
De vergaarde input was nuttig en men vond de opzet wederom
inspirerend en zinvol. Dat geldt voor zowel de veldgroeptrekkers
als de deelnemers. Het gemiddelde rapportcijfer voor de middag
was een 7,75
Hierna wordt een beknopte samenvatting gegeven van de
belangrijkste bevindingen per veldgroep

Algemene bevindingen








Thema’s als ‘ondernemerschap’ en ‘samenwerking’ zijn concreter
geworden en de samenhang met GroenGelinkt werd niet meer ter
disccussie gesteld
De veldgroep ‘Beheer GroenGelinkt’ is omgedoopt tot ‘Toekomst
GroenGelinkt’ en trok meer aandacht dan de vorige keer. Toch is
het aantal mensen dat daar over mee wilt praten klein
De veldgroep ‘Kwaliteit’ heeft inhoudelijke input en suggesties
meegekregen, die binnen de eigen veldgroep zijn besproken. Daar
waar mogelijk en zinvol wordt die input bij de ontwikkeling van het
keurmerk meegenomen. Qua grote lijn zit de veldgroep op de
goede weg
De veldgroep VO is bevestigd in haar inzicht dat de GroenGelinkt functionaliteiten voornamelijk ondersteunend zijn aan het
zoekgedrag door docenten. NME-centra zelf zullen VO docenten
echter eerst op de juiste manier moeten stimuleren. Persona’s
kunnen een hulpmiddel zijn bij het gesprek en bij het zoeken

Veldgroep ‘toekomst GroenGelinkt’






tijdens de verdiepingssessies is niet ingegaan op input voor de
inhoud van het nog op te stellen convenant.
in plaats daarvan is ingegaan op het toekomstige
organisatieplaatje (VvE, exploitatiecentrum (EC), Gebruikersgroep
(G4))
opmerkingen:
◦ je zou ook kunnen werken met een statuut voor toetreding; wie laat je
toe op GroenGelinkt en in de VvE?
◦ daarbij tekenen gebruikers een convenant met het EC, waar
wederzijdse rechten & plichten in staan
◦ het EC stelt SLA’s op met partijen die de operationele beheertaken
uitvoeren
◦ de vraag werd aan de orde gesteld of in de VvE ook commerciële
partijen zitting zouden kunnen nemen
◦ stel dat dat niet wenselijk of juridisch niet mogelijk is, dan zouden
dergelijke organisaties ook in de G4 kunnen zitten, of je voegt aan het
organisatieplaatje een aparte sponsorgroep toe

Veldgroep ‘Kwaliteit’ - 1


Antwoord op de vragen van het Ontwerpteam:
◦ Antwoord op 1e vraag: “ Het Keurmerk NME kan geen activiteiten
beoordelen, omdat de inhoudelijke kwaliteit van de activiteit sterk
afhangt van de persoon die de activiteit begeleidt.”
◦ Antwoord op 3e vraag: “Goed idee om de aanvrager van het Keurmerk
vooraf zoveel mogelijk informatie volgens vast format aan te laten
leveren.



Opvallend v.w.b. “doen we het goede”:
◦ “Waarom zou je uberhaupt je lesobjecten laten keuren (door een op
eindgebruikers gericht keurmerk) als er geen concurrentie is? Wat
voegt zo’n Keurmerk dan toe in termen van marketing / sales ? En is er
eigenlijk wel een echte behoefte om lesobjecten beter/meer ‘verkocht’
te krijgen?”

Veldgroep ‘Kwaliteit’ - 2


Scope Keurmerk NME:
◦ Idee voor uitvoerbaarheid Keurmerk NME: “Screen niet individuele
lesmaterialen, maar screen Collectie-houders”. Je geeft dan dus het
Keurmerk op niveau van Collectie houder / organisatie af.
◦ “De kwaliteitsindicator voor eindgebruikers (leerkrachten) moet per
gescreend lesobject aangeven:
 a)directe toepasbaarheid ,
 b)aanpasbaarheid”



Proces van screening:
◦ “Zorg dat Keurmerk NME een eenvoudig, reproduceerbaar
screeningsproces heeft, waarbij de uitkomst van de screening
onafhankelijk is van de (visie en mening van de) screener.”
◦ “Screening moet door onafhankelijk orgaan worden gedaan”.

Veldgroep ‘Kwaliteit’ - 3


Overig:
◦ “Eerst vindbaarheid, dan inhoudelijke kwaliteit: Kwaliteit van de
metadata is randvoorwaarde. Als deze niet goed is , kan de inhoudelijke
kwaliteit van het leermateriaal nog zo goed zijn, maar dan wordt het
niet gevonden”.
◦ “De kwaliteitsindicator is een mooi filter om snel het goede aanbod te
vinden“
◦ “De huidige Kwaliteitsmeter NME levert ons als groot, professioneel,
NME centrum te weinig op. Er staat voor ons te weinig nieuws in zo’n
screeningsdocument
◦ “Gebruikerswaarderingen worden pas relevant als er volume is: veel
personen die een NME object in GG hebben bekeken, en gebruikt /
bezocht.” Schatting : 1 op de 500 a 1000 personen geeft een
waardering / review.

Conclusies veldgroep Nieuwe
doelgroepen (VO)






De belangrijkste doelgroep voor GroenGelinkt in het VO zijn
NME centra
GroenGelinkt wordt zodanig ingericht dat het NME centra
optimaal ondersteunt bij hun dienstverlening aan scholen.
Om functionaliteiten van GroenGelinkt te bepalen is inzicht
nodig in behoeften van docenten. Daartoe is er een start
gemaakt met een behoefte onderzoek onder docenten
(voortbouwend op eerdere onderzoeken) en zijn er
Persona’s gemaakt.
Tijdens de veldbijeenkomst bleek dat de werkgroep
hiermee op de goede weg is.

Consequenties voor vervolg








De veldbijeenkomst heeft het denkproces over de
inrichting van de VO Pilot in plateau 3 verder ontwikkeld.

Om succesvol te zijn voor VO dient GroenGelinkt niet alleen
informatie on-line aan te bieden, maar dienen NME centra
ook te ervaren wat de waarde is door daadwerkelijk
gebruik. Dit vraagt om meer dan alleen ICT ondersteuning.
De Pilot wordt daarom opgebouwd rond verschillende NME
centra en integreert resultaten uit de veldgroepen
Samenwerking en Ondernemerschap.
Pilot is daarmee gericht op:
◦ Ontwikkeling ICT functionaliteiten
◦ Testen en in praktijk ervaren van ‘best practices’ uit werkgroep
Samenwerking en Ondernemerschap

Veldgroep ‘Samenwerken’ - 1


Onze werkwijze wordt nog steeds ondersteund



NME-veld is benieuwd naar de uitkomsten. Wil hier van leren.



3 ‘best practices’ die in duo’s worden onderzocht:
◦ Amersfoorts NME-arrangement (lokale samenwerking)
◦ Energieke Scholen in Zuid-Holland (regionale samenwerking)
◦ Energieambassadeurs Haarlemmermeer (lokale samenwerking aan één
onderwerp)



We kijken naar aanpalende initiatieven om overlap te voorkomen
en wederzijdse versterking te zoeken.
Bv COP’s via Ellen Leusink, AgentschapNL

Veldgroep ‘Samenwerken’ - 2




Bij de opstart van GGis er een typering gemaakt van de NMEsector. Is deze typering te gebruiken bij de algemene
aanbevelingen aan het veld?
Aanbevelingen:
◦ voor werkveld op het gebied van samenwerken
◦ aan GG voor de inrichting (bv het zoeken persoonlijk maken)

Veldgroep ‘Ondernemerschap’ - 1


Insteek voor deliverables 2e plateau lijkt goed aan te slaan:
◦ handboek soldaat productontwikkeling irt GroenGelinkt
◦ succesmodellen voor NME organisaties irt GroenGelinkt
◦ delen van best-practices van goed ontwikkelde en ‘verkochte’ NME
materialen en arrangementen
◦ de ontwikkelde producten zoveel mogelijk verspreiden via lopende
initiatieven

Veldgroep ‘Ondernemerschap’ - 2


Feedback op de door de veldgroep ontwikkelde
succesmodellen (zie next slide):
◦ niet teveel focus leggen op maken van nieuwe producten: doel is juist
meer hergebruiken
◦ de aard van de organisatie (stichting, ambtelijk etc.) is bepalend voor de
keuze voor en invulling van de mogelijke rollen
◦ bij rollen discussie niet alleen betrekken op NME organisaties of centra:
rollen kunnen ook door bijv private partijen worden uitgevoerd
◦ moet je als NME organisatie een rol kiezen of kun je er meerdere
combineren: vanwege andere organisatie inrichting lijkt keuze belangrijk
◦ er zijn al mooie voorbeelden die de gebruikte rollen illustreren (Veldwerk
NL icm met Anmec rond geven van trainingen)
◦ ook voorbeelden opnemen voor financieringsstromen en mechanismes die
daarbij kunnen ondersteunen: licentie systemen, copyright etc.

Mogelijke rollen NME organisaties
regiospecialist
organisatie gespecialiseerd in
het locaal maken van regionaal en
vooral nationaal aanbod van NME
materiaal. Heeft een adviesfunctie voor
scholen en maakt klant specifieke
arrangementen op basis van locale
informatie en dienstverleners.
GroenGelinkt biedt inspiratie en
basismateriaal .

arrangeur

lokaal georiënteerd
local4localspecialist
Organisatie die voor lokale partijen
(overheden, bedrijven) NME materiaal
maakt en wil distribueren. Financiering is
vaak lokaal geregeld. Daarbij kan de
NME organisatie gebruik maken van
GroenGelinkt als
verkoop/distributiesysteem.

doelgroepspecialist
Organisatie die voor grotere doelgroepen
(waarbinnen er landelijk geen grote
verschillen zijn tussen de scholen etc.) op
basis van NME materiaal specifieke
doelgroep arrangementen maakt.
GroenGelinkt is voor deze partijen een
bron van materiaal en een
distributiekanaal richting de scholen

nationaal georiënteerd

maker

vakspecialist
Organisatie gespecialiseerd in
een thema, onderwerp of aanpak.
Daarvoor maken ze de best mogelijke
producten en diensten
Maakt slim gebruik van
GroenGelinkt als distributienetwerk
om zoveel mogelijk klanten (scholen etc.)
te bereiken. Werkt oa. in opdracht van
bedrijven of belangenorganisaties.

Vervolg veldgroep ‘Ondernemerschap’








aanscherpen en uitdiepen mogelijke rollen NME organisaties (op
gebied van financiering, organisatie, competenties, mensen etc.)
opzetten eerste versie handboek soldaat ‘marktgericht
ontwikkelen van producten gebruikmakend van GroenGelinkt’
aansluiting zoeken met lopende initiatieven voor ‘inpluggen’ van
GroenGelinkt ideeën -> afspraak Daan, Jeroen, Bowine Wijffels en
Arjan Klopstra gemaakt in december voor inventarisatie
veldgroep meer virtueel organiseren. Fysieke ontmoetingen zijn
lastig te organiseren gezien agenda’s en geografische afstand.

En wat vonden de aanwezigen zelf?



Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,72
Voorbeelden van uitspraken:
◦ "bevestiging: we zijn op de goede weg!”
◦ "hoe stevig is de klant in beeld? Voor wie doe je het?”
◦ "denk aan het lokale belang van de NME; kan botsen met het nationale
belang van ontsluiting”
◦ "positionering GroenGelinkt is nog niet helder”
◦ "ik ben een regio-specialist!”
◦ "het keurmerk is complexer dan je op het eerste gezicht zou denken”
◦ "kwaliteit niet te groot/zwaar maken. Welke kwaliteit zoekt de
gebruiker?”
◦ "er zijn te weinig prikkels om materiaal aan te bieden om te laten
keuren”
◦ "je kunt niet alles beoordelen/keuren”
◦ "geen individuele objecten beoordelen, maar steekproefsgewijs
beoordelen per aanbieder (de betrouwbare afzender)”
◦ "ik heb inzicht gekregen in het analyseren van samenwerking”
◦ "de toekomst van GroenGelinkt: publiek of privaat?”
◦ "VO bedienen = maatwerk door NME-centrum"

Vervolg


Gebruik deze presentatie vooral om je zelf scherp te houden:
◦ doe ik de goede dingen?
◦ lukt het ons om bijtijds de gewenste resultaten op te leveren?



de volgende veldgroepenbijeenkomst zal met name in het teken
staan van de inspiratiebijeenkomst op 1 februari
◦ wat willen we daar vertellen?
◦ wie gaat dat doen?



denk voor de volgende voorbereidingsbijeenkomst na over hoe je
het vervolg ziet van je veldgroep in het derde plateau
◦ werkte het goed met de veldgroepen? bracht het wat je had verwacht?
◦ een veldgroep mag ook stoppen
◦ wellicht worden de meeste activiteiten/thema’s bijvoorbeeld
ondergebracht in één of meerdere pilots rondom het VO

