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GROEN was nog nooit
zo dichtbij!
Doe mee aan GroenGelinkt en maak ook uw activiteiten
en lesmateriaal gemakkelijk vindbaar. Zo brengen wij
duurzaamheid voor onze jonge generatie dichterbij.
Kijk voor meer informatie op www.groengelinkt.nl.

Wat is GroenGelinkt?
GroenGelinkt is er om dagelijks duizenden kinderen meer
te laten genieten van de natuur en hen te laten leren over
duurzaamheid.
Hoe werkt GroenGelinkt?
Vindt inspiratie via GroenGelinkt
Leerkrachten, docenten, BSO-leiders, opa’s en oma’s willen hun les,
middag of uitje verrijken met een ervaring in de omgeving. Ze vinden
educatief materiaal dat hierbij kan helpen: gastlessen, activiteiten,
locaties, lesmateriaal, etc. In GroenGelinkt kunnen zij makkelijk
zoeken in al het aanbod van Nederland en vinden wat bij hen past.

Er is in Nederland
een enorm aanbod
aan natuur- en mil
ieueducatie.

Talrijke organisaties tonen het aanbod
GroenGelinkt zorgt ervoor dat al het aanbod van bijvoorbeeld
het locale bezoekerscentrum, het landelijke natuurmuseum, de
gemeente of het regionale natuur- en milieueducatiecentrum voor
iedereen vindbaar en toegankelijk is. Op de websites van deze
organisaties zijn GroenGelinkt zoekschermen geplaatst waardoor al
het aanbod op veel plekken te vinden is.
GroenGelinkt linkt door
Heeft bijvoorbeeld de leerkracht iets gevonden dat goed past bij
zijn of haar les, dan klikt hij door naar de website van de betreffende
aanbiedende organisatie om het materiaal te lenen of de activiteit
te boeken.

betere toegang
GroenGelinkt zorgt voor
informatie.
en samenhang van al deze

GroenGelinkt kan
geïntegreerd worde
n
in bestaande websi
tes.

Het informatiesysteem
De GroenGelinkt zoek- en vindcomponenten zijn geheel te integreren in de eigen
website binnen uw huisstijl.

Link je organisatie aan GroenGelinkt
Breng jong en oud in contact met natuur en milieu.
Het aanbod voor NME-aanbieders
Ontdek hoe uw deelname aan GroenGelinkt daaraan kan bijdragen en
wat het u oplevert.
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Maak uw aanbod vindbaar door het te linken aan GroenGelinkt. Gratis tot 1 jan. 2014*
Zo worden al uw lesmaterialen en activiteiten beter vindbaar.
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Bereik meer gebruikers.
Door te linken aan GroenGelinkt is uw bereik niet meer beperkt tot uw eigen regio.

Gratis
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Verrijk uw eigen site.
Ook op uw site wordt relevant aanbod van anderen getoond.

Gratis
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Zoeken naar herbruikbaar NME-materiaal.
Zoek en vind materiaal van collega aanbieders dat u kunt hergebruiken.

Gratis

5

Laat uw eigen materiaal keuren.
Ontvang de GroenGelinkt Expertscore.

€125,- per item

* vanaf 1 januari 2014 zijn de abonnementskosten per jaar als volgt:
- start of organisatie begroting < € 1.000,- 					
- organisatie begroting < € 100.000,-					
- organisatie begroting € 100.000,- < ... < € 1.000.000,-			
- organisatie begroting > € 1.000.000,-			

€ 0,€ 250,€ 500,€1.000,-

Deze tarieven zijn excl. BTW en gelden voor de directe invoer via de GroenGelinkt invoeromgeving.

“Bloed, zweet en tranen? Nee hoor!
Het was eerst een weekje met allerlei
voorbereidingen, toen een dag gezellig
werken met een aantal vrijwilligers en
de hulp van GroenGelinkt. Vervolgens
nog wat nacontroles en de klus was
geklaard!”
Annemieke Jansen van NME Midden-Betuwe

“Met GroenGelinkt kunnen we het
aanbod van kleine lokale organisaties
veel beter zichtbaar maken. We hebben
een workshop met GroenGelinkt
georganiseerd om hun aanbod
rechtstreeks in GroenGelinkt in te
voeren. De workshop is zeer enthousiast
ontvangen.”
Sytske Romijn van regio AmstellandMeerlanden

Over GroenGelinkt
GroenGelinkt zorgt voor betere toegang tot en samenhang van het aanbod
van natuur- en milieueducatie. Dat doen we door het ontwikkelen van een
informatiesysteem waarop alle NME-organisaties hun aanbod breed toegankelijk
kunnen maken. GroenGelinkt kan vervolgens worden geïntegreerd in bestaande
websites. Hierdoor is alle informatie overal beschikbaar en gemakkelijk
te vinden. Door onder meer aan te sluiten bij Wikiwijs worden bestaande
middelen bovendien maximaal benut. GroenGelinkt is een onderdeel van het
Programma Natuur- en MilieuEducatie van Agentschap NL. Voor dit initiatief is
een partnership aangegaan met het Ontwikkelcentrum, Stichting Kennisnet, de
Groene Kennis Coöperatie en het Platform NME.
Het is de ambitie van GroenGelinkt om het nummer 1 informatiesysteem
voor natuur- en milieueducatie te zijn. Om dit in de toekomst te blijven,
wil GroenGelinkt de beste en meest complete informatie en (zoek)ervaring
bieden aan NME-gebruikers op relevante sites. Daarnaast wil GroenGelinkt
NME-organisaties in staat stellen om hun diensten optimaal te kunnen aanbieden
via hun eigen sites en via nieuwe kanalen.

Neem contact met mij op!
Website
www.groengelinkt.nl

Ik wil mijn aanbod tonen via GroenGelinkt.
Ik wil een regiotraining van GroenGelinkt.

E-mail
info@groengelinkt.nl
Twitter
@groengelinkt
LinkedIn
groep: groengelinkt

Ik wil op de hoogte blijven van GroenGelinkt en meld mij
aan voor de e-mailnieuwsbrief.
Naam:
Organisatie:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Website organisatie:
Lever deze kaart in bij één van de medewerkers van GroenGelinkt, stuur per post naar
GroenGelinkt, Utrechtseweg 35, 3811 NA, Amersfoort of mail naar info@groengelinkt.nl.

Invoeren in GroenGelinkt is
makkelijk en kost weinig tijd
Om het NME-aanbod in GroenGelinkt goed doorzoekbaar en vindbaar te maken, moet het op
dezelfde wijze ingevoerd worden door de verschillende aanbieders. Dat vraagt van NME-aanbieders
dat zij hun aanbod metadateren. Metadateren wil zeggen: kenmerken toevoegen die het aanbod
beschrijven. Bij een activiteit kunt u bijvoorbeeld denken aan ‘locatie,’ ‘plaats,’ ‘tijd,’ maar ook ‘thema
van de activiteit.’
In de invoeromgeving van GroenGelinkt wordt metadateren heel makkelijk gemaakt. U wordt stap
voor stap langs de invoervelden geleid. Daarnaast is er een handleiding beschikbaar en kunt u
contact opnemen met de helpdesk. Ook worden er verschillende trainingen georganiseerd, waar u
wordt uitgelegd hoe u uw aanbod kunt invoeren. Wilt u een training volgen bij u in de buurt, neem
dan contact met ons op via info@groengelinkt.nl.

Stappenplan :
1.
2.
		
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neem contact op met GroenGelinkt via info@groengelinkt.nl.
Het starterspakket wordt u toegezonden, met daarin onder andere de beschrijving van de
voorbereidende werkzaamheden.
Uw persoonlijke GroenGelinkt-account wordt aangemaakt.
U verzamelt de benodigde invoergegevens.
U krijgt instructie op de werkplek of via een regionale training.
U gaat de Activiteiten, Locaties en Leermateriaal invoeren.
De ‘kwaliteitstest metadata’ van GroenGelinkt wordt uitgevoerd.
Uw aanbod is vindbaar op de sites van alle aangesloten organisaties.

Ondersteuning GroenGelinkt
Eén van onze medewerkers zal samen met u bekijken wat uw organisatie nodig heeft. Afhankelijk
van uw behoeften krijgt u:
•
hulp bij de integratie van de GroenGelinkt-zoekbox op uw eigen website
•
opleiding in metadateren (op uw eigen locatie of via een regionale training)
•
telefonische ondersteuning tijdens de eerste invoerperiode.
Na het invoeren zult u de metadata van uw NME-aanbod regelmatig moeten blijven actualiseren.
Uiteraard blijft GroenGelinkt u daarin ondersteunen met informatie op www.groengelinkt.nl en via
de helpdesk help@groengelinkt.nl.

Kijk voor meer informatie op www.groengelinkt.nl.

Veelgestelde vragen
Wat is GroenGelinkt?
GroenGelinkt is een informatiesysteem voor het zoeken en vinden van natuur- en milieueducatie in
Nederland. Doordat aanbieders hun activiteiten en materialen beschrijven in het zoeksysteem kan
dit gemakkelijk worden gevonden.

Wie maakt gebruik van GroenGelinkt?
GroenGelinkt heeft zoekschermen ontwikkeld voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de
buitenschoolse opvang. GroenGelinkt is in eerste plaats ontwikkeld voor leerkrachten, docenten
en medewerkers van de kinderopvang. In de tweede plaats is het informatiesysteem bedoeld voor
organisaties met NME aanbod. Zij kunnen met GroenGelinkt makkelijker zoeken naar al beschikbaar
aanbod en kunnen de kwaliteit toetsen van lesmateriaal via de GroenGelinkt Expertscore.

Wie doen er al mee aan GroenGelinkt?
Inmiddels zijn er honderden organisaties en locaties vindbaar via GroenGelinkt. Daarnaast kunnen
via GroenGelinkt meer dan 900 lesmaterialen en ruim 400 activiteiten worden gevonden.

Wat kost deelname aan GroenGelinkt?
Deelname aan GroenGelinkt is tot 1 januari 2014 helemaal gratis. Daarna betalen aanbieders
abonnementsgeld per jaar (zie aparte informatie in deze folder). De hoogte van het abonnementstarief
is afhankelijk van de begroting van de betreffende organisatie. Dit abonnementsgeld dekt 10 tot
15% van de beheerkosten van GroenGelinkt. De rest van de kosten wordt gefinancierd door de
overheid en door sponsoren.

Hoeveel tijd kost invoeren in GroenGelinkt?
Het invoeren van de metadata van een lesobject, activiteit of locatie is in de meeste gevallen in 5 tot
10 minuten gebeurd. Het actueel houden van de metadata gaat veel sneller en kost meestal enkele
seconden tot enkele minuten per object.

Wie betalen er mee aan GroenGelinkt?
GroenGelinkt is een onderdeel van het Programma Natuur- en MilieuEducatie van Agentschap NL.
Voor dit initiatief is een partnership aangegaan met het Ontwikkelcentrum, de Stichting Kennisnet,
de Groene Kennis Coöperatie en het Platform NME. De overheid blijft in de toekomst de meest
belangrijke financier van GroenGelinkt.

Kijk voor meer informatie op www.groengelinkt.nl.

