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ANMEC - hart voor een duurzame stad
AMSTERDAM 2017 - Amsterdam is duurzamer

geworden: de stad is groen, leefbaar en veerkrachtig.
Een van de partijen die daar voor heeft gezorgd is ANMEC.
ANMEC koos in 2013 voor vijf ambities en inspireerde, faciliteerde en verbond met succes bewoners en organisaties om
daar een bijdrage aan te leveren.

Bewoners zijn spaarzaam met duurzame energie
Steeds meer van die energie wordt in Amsterdam opgewekt.
En ook medewerkers van bedrijven, zorginstellingen en scholen
weten hoe duurzaam werkt in de praktijk.
De medewerker van de
toekomst is duurzaam
Geen slimme techniek zonder
slimme mensen. Gelukkig is
hiervoor in het onderwijs
structureel aandacht.
Duurzame koplopers uit het
bedrijfsleven hebben een
handje meegeholpen.
Amsterdamse pleinen
en straten zijn schoon
De nieuwe afval- en recyclingprogramma’s voor het onderwijs werpen vruchten af.
De inspirerende praktijkvoorbeelden uit het bedrijfsleven
en uit de buurt geven onderwijsprojecten een nieuw elan.
Want ook buurtbewoners
zorgen met nieuwe energie
voor minder afval.

Het bruist van de educatieve activiteiten in de
Amsterdamse stadsnatuur
In schooltuinen, parken en boerderijen is de natuur een rijke
leercontext, ook voor rekenen en taal. Die vaardigheden helpen
kinderen de natuur en haar kringlopen beter te begrijpen. Ook
medewerkers in de kinderopvang onderkennen de waarde van
natuur voor de ontwikkeling van kinderen.

Amsterdam: groen en gezond
Natuurlijk spelen is de gewoonste zaak van de wereld: van groene
schoolpleinen tot natuurspeelterreinen. Kinderen en jongeren
beleven er de natuur en hun gezondheid vaart er wel bij. Ze komen
er bij van de hectiek van de stad en bewegen meer. Het samen
spelen en de ontmoetingen van ouders en bewoners, versterken de
samenhang in de wijk. Dat gebeurt ook rond de buurtmoestuinen.
Steeds meer bewoners zijn stadstuinders en de buurtkinderen
genieten mee. Want wat je zelf kweekt en ziet groeien, is gezond
en smaakt naar meer. Ook op
kantoren kweken stadslandbouwers onze groenten.
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Een duurzame stad maken we samen
Wij willen samen met onze huidige en nieuwe partners werken aan een duurzaam Amsterdam.
Hoe we dat de komende jaren willen doen, en met welke ambities voor ogen, staat beschreven
in ons nieuwe strategisch beleidsplan 2013 - 2017. De samenvatting daarvan lees je hier.
Over ANMEC
ANMEC werkt aan een duurzame stad: een stad die groen is, leefbaar en veerkrachtig. Met
onze ambities voor ogen inspireren, faciliteren en verbinden wij iedereen die hier een bijdrage aan wil leveren. ANMEC is een netwerkorganisatie: we kunnen en willen het niet alleen.
Onze werkwijze? Professioneel, actief en flexibel. Dat zijn de kernwaarden die in ons werk de hoofdrol spelen. Samen met onze
kwaliteit om altijd open te staan voor nieuwe ideeën en kansen te benutten, geeft dit ons de basis om onze nieuwe ambities vorm
te geven.
Nieuwe koers
Onze samenleving staat voor complexe duurzaamheidsvraagstukken. Om deze op te lossen,
is de creativiteit en innovatiekracht van burgers en ondernemers nodig. Die willen wij
mobiliseren en daarom verbreden wij onze doelgroepen (scholen, kinderopvang en NME
organisaties) met bewoners, ondernemers en werknemers.
Wat we ook verbreden, is onze inhoud. Bestaande educatieve activiteiten koppelen we
nadrukkelijker aan duurzaamheid; naast aandacht voor ‘planet’, ook aandacht voor ‘people’
en ‘profit’. Dat betekent dat we ook onze educatieve producten en diensten gaan vernieuwen.
Een duurzame stad maken we samen. Samenwerken doen we natuurlijk al. Maar voor het
realiseren van onze nieuwe ambities zijn nieuwe partners nodig. Wij gaan verder bouwen aan
een netwerk waarin we optimaal kennis kunnen delen en ontwikkelen.
Onze focus
Wij richten ons de komende jaren op de volgende thema´s.

1 Groen en gezond
		 a Natuurlijk spelen
		 b Gezonde voeding
		 c Stadslandbouw
2 Klimaat en energie
3 Duurzaam in bedrijf
4 Leren in de (stads)natuur
5 Afval in de stad
Bij elk thema hebben we een ambitie voor ogen. Die vind je op de voorpagina.
Onze rol
Onze kracht ligt in het verbinden van mensen en organisaties die met duurzame thema’s aan de slag willen: bedrijven, bewoners,
gemeente, kinderopvang, scholen, woningcorporaties en zorgcentra. Wij initiëren, coördineren en ondersteunen netwerken en koppelen vraag en aanbod aan elkaar.
Wij willen dat de verandering zichtbaar is. Daarom helpen we ook concreet in de uitvoering. We bieden praktische ondersteuning
en kunnen extra handen bieden bij de uitvoering van activiteiten.
Communicatie en uitrol vinden wij belangrijk. Om al onze ambities waar te maken, moet ANMEC goed zichtbaar en vindbaar zijn.
Succesvolle projecten brengen wij voor het voetlicht, die kunnen worden uitgerold over de stad. Hierdoor kunnen ook weer
nieuwe initiatieven ontstaan.

ANMEC…
• ontvangt jaarlijks 800 mensen voor advies en lesmateriaal; leerkrachten uit basis- en voortgezet onderwijs,
medewerkers van vrijwilligers- en NME-organisaties en pedagogisch medewerkers van de kinderopvang
• heeft jaarlijks 43.000 bezoekers op de ANMEC-website, met 13.500 downloads van bestanden
• heeft structureel contact met de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Amsterdam
• ontvangt jaarlijks 200 studenten van PABO’s, universitaire lerarenopleidingen en ROC’s voor workshops en advies
• geeft trainingen voor de kinderopvang aan 80 medewerkers per jaar
• heeft een jaaromzet van € 850.000, waarvan € 325.000 inkomsten uit projecten.
• heeft 700 materiaalpakketten voor kinderopvang en basisonderwijs verkocht in 2012

Een duurzame stad maken we samen. We nodigen je graag uit met ons mee te doen!
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