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Samenwerken is noodzaak. Maar hoe doe je dat ?
Robert Kramps
Tijdens deze workshop werd ingegaan op de succesfactoren van een goede
samenwerking. Zo is het belangrijk dat je altijd zoekt naar welk
(gemeenschappelijk) belang je nastreeft voordat je de samenwerking gestalte
gaat geven. Ook moet je tijdens het proces de belangen van de verschillende
partijen blijven motoren en zo nodig de doelstellingen van het
samenwerkingsverband bijstellen.
Een greep uit de reacties van de deelnemers:
 Te kort!
 Blij met het boekje
 Praktisch en interessant.
 Proces van samenwerking delen met elkaar is waardevol; oplossingen,
aanpak, houding (persoonlijk)



#NMETD12 welk dier symboliseert samenwerking in NME land? Kameleon:
steeds aanpassen aan omgeving maar wel vanuit eigen identiteit.
Typering samenwerking in het NME-veld: een mossel: met alle
organisaties samen vormen we een stevige mosselbank. Vis die zich met
water mee laat stromen, maar moet meer eigen koers kiezen. Toepasselijk
begin voor de workshop in een ruimte met terraria met slakken,
wandelende takken en reptielen.

Het oude leren heeft zijn tijd gehad
Geeske Steeneken
Reacties:
 Wat moet je nu met Facebook!
 We moeten samen dingen gaan doen





#NMETD12: het oude leren heeft zijn tijd gehad. Check de video hoe het
ook kan youtube.com/watch?v=BYMd-7…
#NMETD12 maar voorwaarde is wel dat de techniek het goed doet.
Elementen nu al toepasbaar
RT @estherplus: De nieuwe uitgave 'Leerkrachtcompetenties
duurzaamheid' van @DuurzamePABO en @ellenleussink ligt beneden
bij #NMETD12 om mee te nemen.
Bedenk in je opdrachten voor pubers verschil tussen jongens en meisjes.
Jongens kunnen heel goed samenwerken, competitie-element werkt
stimulerend. Voor meisjes is het vaak beter om individueel opdrachten te
doen, maar welk bij elkaar in de buurt.

Buitenschools onderwijs als nieuwe doelgroep.
Petra Wevers en Annelies Andriga
Het vergt een relatieve ingreep om bestaand NME materiaal geschikt te maken
voor de BSO-doelgroep. Huidig materiaal is vaak nog te educatief. Tijdens de
workshop wordt ervoor gepleit om meer ‘fun’ in materiaal en activiteiten aan te
brengen zodat het meer aansluit bij de belevingswereld van jonge kinderen.
Een greep uit de reacties van de deelnemers:
 Samenwerking tussen NME en kinderopvang is voornamelijk incidenteel en
ontstaat toevallig
 Financiën en tijd zijn vaak het probleem
 Afhankelijkheid van de groene mensen
 Meppel is een goed voorbeeld van natuur BSO aan moet voldoen
 Betrek IVN afdeling bij uitvoering
 Emmeloord KO nieuwe vestiging wil zich profileren op groen en voedsel,
biedt kans om medewerkers op te leiden. Natuur kan onderscheidend zijn
om kinderen vast te houden bij de BSO terwijl het aantal kinderen in KO
daalt!
Duurzaamheidseducatie in het VO
Kees Siderius
Hoe is het gesteld met de (groei van) de duurzaamheidseducatie in het
Voortgezet Onderwijs? Een interactieve workshop waar mogelijkheden worden
verkend en ideeën worden uitgewisseld over dit thema.
Een greep uit de reacties van de deelnemers:
 Jongeren presenteren duurzame oplossingen in de raadszaal voor de
wethouder -> altijd succes
 Duurzaamheid in VO-> begin met kleine stapjes.
 Schakel netwerken (van anderen ) in om duurzaamheidsprojecten te
realiseren




#NMETD12 tips uit workshop VO: begin kleinschalig met 1 docent. Heb
een lange adem. Doe maatwerk en geef jongeren ook opdracht voor thuis
Neem, ouders mee door 1 maand later jongeren thuis de meterkast in te
laten duiken
Heb een lange adem, begin kleinschalig met 1 docent.

Zijn particuliere duurzaamheidsinitiatieven bedreigend?
Rachelle Eerhardt
Bevindingen van de deelnemers:




Interessant te horen hoe #NME'ers in Utrecht & A'dam omgaan met
groene buurtprojecten tijdens workshop @GroenDichterbij#trenddag
NME organisaties willen weten wie er allemaal betrokken zijn op lokaal
niveau bij de ‘groendichterbij’ initiatieven.
Gebruik groen en doen vouchers om educatie in te kopen bij lokaal
buurtinitiatief.

Samenwerking met het bedrijfsleven loont
Harm Blanken
De deelnemers aan deze workshop krijgen inzicht in de ‘triggers’ van het
bedrijfsleven om samen te werken met NME aanbieders.
Er worden voorbeelden getoond van duurzame waardecreatie. Deelnemers
inventariseren en delen ervaringen van succesvolle en minder succesvolle
samenwerkingen.
Een greep uit de reacties van de deelnemers:
 Meer vragen dan ervaringen. Hoe en Waar begin je.
 Kom los van je aanbod, begin bij de vragen en belangen van het bedrijf.
 Kans voor NME: samenwerken met de omgeving (bedrijven, overheden,
omwonenden, organisaties)
 Het is nog pril
 Denk vanuit bedrijf is (nog) moeilijk.
 Ga het open gesprek aan vanuit enthousiasme en besef eigen talent


Stof tot nadenken op workshop bedrijfsleven NME trenddag #NMETD12

Kwaliteit onderscheidt
Jord van der Zwaag en Geo Burghgraaff
Onderwerpen die in deze workshop aan de orde kwamen zijn:
- Wat is kwaliteit eigenlijk?
- Hoe kan je kwaliteit van je materiaal verbeteren?
- Hoe kan GroenGelinkt je ondersteunen om kwaliteit expliciet te tonen en
te verbeteren?
Bevindingen van de deelnemers:
 NME aanbieders zien goede kansen ontstaan door kwaliteitsscores
 Kwaliteit kan je bevorderen door van perspectief te wisselen (eindgebruiker,
aanbieder, opdrachtgever)



#NMETD12 ook bij kwaliteit verhogen geldt: werk van buiten naar binnen.
Werk aan kwaliteitsverbetering voor je klant niet voor jezelf
Kwaliteit is heel breed

GroenGelinkt verbindt. Wat heb ik eraan en wat kost het mij?
Hans Lodders
GroenGelinkt stelt aanbieders ban NME-materiaal in de gelegenheid om hun
aanbod beter zichtbaar en vindbaar te maken. Het invoeren van materiaal is
eenvoudig en de kosten voor deelname zijn gering.
Veel aanbieders hebben de weg naar GroenGelinkt gevonden. Tijdens deze
workshop werden deelnemers aangespoord om het goede voorbeeld te volgen.
Een greep uit de reacties van de deelnemers:
 Zoekschermen op alle GDO gemeenten websites -> gratis ondersteuning
bijvoorbeeld
 NME Noord Oostpolder gaat aan de slag om met materialen voor de burger
-> aanhaken plateau 4?
 Moet ik wachten met invoeren tot een regiotraining? Nee! Stappenplan vind
je in de goodiebag. Kan er een regiobijeenkomst komen in Den Bosch? Er is
geen NME-centrum maar er is wel van alles.
 Hoeveel denk je dat GroenGelinkt kost? Antwoord: Enkele honderden euro’s?
Moet Groengelinkt gratis zijn? Nee
 Wat kan GroenGelinkt betekenen voor de verbreding van doelgroepen in
duurzaamheidsknooppunten?
 Wat we missen is een digitaal platform voor uitwisseling.
 Betrek Veldwerk en hun groene kennisnetwerken bij de ontwikkeling van de
GKB.
Je les- en activiteitenaanbod in GroenGelinkt invoeren.
Conchita de Roba en Esther van der Meer
Een praktische workshop over de kunst van het metadateren waardoor het
aanbod in GroenGelinkt nog beter zichtbaar wordt.
Wat deelnemers vonden:
 Eindelijk inzicht in welk werk het voor onze organisatie met zich mee gaat
brengen
 “Ik ben er stil van”.

De toekomst van GroenGelinkt maken we samen
Jacob Molenaar en Roeland Goedegebuure
In de loop van 2013 wordt het GroenGelinkt programma beïndigd. Vanaf dat
moment is GroenGelinkt eigendom van het NME-veld. Technisch beheer is
inmiddels belegd en geregeld. Maar hoe gaat het zoeksysteem zich verder
ontwikkelen? Inbreng en deelname vanuit het veld is van levensbelang!
Bevindingen en tips van deelnemers:




#NMETD12 workshop toekomst @GroenGelinkt. Geef prioriteit aan
invoergemak. Zoekgemak prima in orde
Meeste animo voor de assen diepte aanbod en ondersteuning; kompasroos
Groengelinkt.
Vormgeving van Groengelinkt moet beter (mbt website
www.groengelinkt.nl

Aan de slag met nieuwe media
Leendert van der Plas
Tijdens deze workshop een theoretische uitleg over de ontwikkeling van Serious
training en Collaborative learning. Via de theorieën van Dumbar en Maslov naar
de praktijk.
Hoe kan –in spelvorm- digitaal worden lesgegeven in een digitale omgeving? De
deelnemers van deze workshop ondergingen het zelf!
Geld verdienen met je producten kan!
Jeroen Kuper
Tijdens deze levendige workshop werden de mogelijkheden verkend om een
door samenwerking met het bedrijfsleven meer exposure te krijgen voor NME
materiaal. Deelnemers leerden vooral ‘out of the box’ denken in kansen in plaats
van in problemen.
Reacties deelnemers:
 Verschil mannen vs vrouwen in techniek
 Heerlijk om eens out of the box te denken
 GroenGelinkt kan dienen als platform om meer geld te verdienen
 De toekomst is dichtbij!

Verandering in NME-land. Hoe ga je ermee om
Willeke van den Hoek en Jelle de Jong
De veranderingen in NME land worden geplaatst in de context van de
stormachtige ontwikkelingen die de samenleving in deze eeuw doormaakt.
Zaten onze voorouders duizenden jaren om de vuren na een lange dag van jagen
en verzamelen – wij ontwikkelen ons in een reuzentempo van kantoorgangers
tot onderdelen van ‘the cloud’.
Deelnemers vonden:
 Inhoud: evolutie van organisaties en leiderschap
 Opvallend: “als ik mag zeggen hoe ik het echt zou willen. Niet meer geremd
door structuren”Dat geeft energie.
 Eindig met een lied….. maak van je werk een feestje.

Zakelijk flirten mag. Het moet!
Gerard Korthout
Hoe kom je op een receptie of een andere bijeenkomst in contact met de ander.
Hoe leer je luisteren en hoe leer je reageren op kansen die de ander je biedt.
Een zeer praktische oefening met groepsgewijze feedback.
Iemand twittert:


Vandaag een zeer inspirerende #nmetd12 in Den-Bosch. Met een
hilarische workshop 'zakelijk flirten' van oud-profvoetballer van Willem II

Beleidsontwikkeling duurzaamheid staat niet stil
Olle Mennema en Hak van Nispen
Reacties deelnemers:
 Informatie wordt opgezogen en herkend
 Op grens bewust-onbekwaam-> bewust bekwaam
 Doekracht sterk, maar heel specifiek
 Andere programma’s als regionaal sociaal programma geeft ook geld voor
andere dingen dan je dagelijkse werk.
 Techniekopleidingen nodig om bij de basis te beginnen dus al in PO met
duurzame techniek. Kans voor NME; laat die werelden bij elkaar komen.
 Ga voor waar energie zit, trek niet aan een dood paard.

