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VOORWOORD
Met enige trots en voldoening presenteren wij het jaarplan van ANMEC voor 2021. In zekere zin is dit een bijzonder
plan, want vanaf dat jaar is ANMEC een onderdeel van IVN, het landelijke Instituut voor Natuureducatie.
ANMEC en IVN hebben veelal overeenkomstige doelstellingen en sluiten in de activiteiten op elkaar aan, ANMEC
binnen Amsterdam, IVN vooral daarbuiten. Het kleinere ANMEC gaat nu deel uitmaken van een grotere en robuuste
organisatie.
Daardoor is er meer menskracht beschikbaar op zowel inhoudelijk als facilitair gebied. De overhead kan worden
afgeslankt (overigens zonder sociale gevolgen voor de betreffende medewerkers), waardoor we het subsidiegeld
meer ten goede kunnen laten komen aan de Amsterdamse inwoners, natuur en duurzaamheid. Tegelijkertijd kunnen
we makkelijker de expertise, projecten en campagnes die bij IVN beschikbaar zijn benutten voor Amsterdam.
ANMEC, een begrip binnen Amsterdam, zal ANMEC blijven heten, eigen werkzaamheden ontwikkelen en uitvoeren
en als zodanig herkenbaar blijven. Wij blijven ons volop inzetten voor een groener en duurzamer Amsterdam, zoals
ook verwoord in de Omgevingsvisie 2020-2050 en de Groenvisie 2050. Wij blijven dus graag met de gemeente als
elkaars bondgenoten optrekken om deze visies mede te realiseren.
Dit jaarplan hebben we opgesteld na een voorafgaande terugkoppeling naar de betrokken ambtelijke medewerkers.
Zo zullen we de contacten en overleggen met de gemeente verder verstevigen, meer dan wat formeel nodig is, wat
wederzijds alleen maar profijtelijk en plezierig werkt.
De medewerkers van ANMEC zullen zich, met steun van hun IVN-collegae, ook in 2021 weer met hart en ziel inzetten
voor al het moois wat we hebben te bieden.

Amsterdam, september 2020

Petra Schut, directeur regio Noord-West IVN
Atze Sytsma, directeur a.i. Stichting ANMEC
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INLEIDING
De stad Amsterdam wordt steeds aantrekkelijker voor mensen om te wonen, te recreëren en te werken. Een rijke,
groene omgeving wordt daardoor nog belangrijker voor het welzijn van mensen, dieren en planten.
Natuur en duurzame ontwikkeling vragen blijvend om een structurele agendering en aandacht, willen zij niet
worden overspoeld door actuele Amsterdamse vraagstukken. Het is onze uitdaging om natuur en duurzaamheid
onder de aandacht te houden bij de jeugd, jongeren en hun begeleiders. Niet alleen omdat dit belangrijk is
voor de ‘groene’ doelstellingen, maar ook omdat het in contact komen met ‘buiten’ de brede ontwikkeling
van kinderen enorm kan verrijken.
ANMEC zal van betekenis blijven voor de groene, duurzame en inclusieve stad Amsterdam. Het sleutelwoord hierbij
is verbinden. Dit doen we door ervaringen en leerprocessen met natuur en duurzaamheidsthema’s te faciliteren
voor mensen in de gemeenschappen buurt, thuis, school en kinderopvang. Onze ambitie is dat elk kind en elke
jongvolwassene in de eigen omgeving een beleving heeft met natuur en duurzaamheid, en op school en
kinderopvang daarover leert. Ouders en bewoners worden betrokken bij de aanleg en het beheer van groene en
klimaatbestendige buurten; workshops en excursies zorgen voor belevings- en leermomenten; ook leerkrachten
en pedagogisch medewerkers kunnen een beroep doen op advies, ondersteunende hulpmiddelen, inspiratie en
training. We zoeken samenwerking met (maatschappelijke) organisaties die aansluiten op het beleid van
Amsterdam, met als resultaat een groene beweging in de stad.
Door de huidige aanwezigheid van het coronavirus kunnen mogelijk niet alle voorgenomen werkzaamheden en
projecten worden uitgevoerd. We zullen net als in 2020 flexibel inspelen op nieuwe situaties en indien nodig samen
met onze partners en opdrachtgevers onze planning en uitvoering van activiteiten bijstellen. Een verdere oriëntatie
op de mogelijkheden om met digitale hulpmiddelen advies en trainingen aan te bieden, stond al in de planning.
We verwachten onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen voortzetten, ook als het onverhoopt niet in direct
persoonlijk contact kan.

LEESWIJZER
Onze werkzaamheden hebben we gecategoriseerd in vier gemeenschappen die worden bediend door onze
projectleiders en twee ondersteunende afdelingen. Bij elke gemeenschap en voor de twee ondersteunende
afdelingen wordt beknopt beschreven wat onze strategie is, wat de resultaten zijn, waarop we de focus zullen leggen
en welke projecten we willen gaan uitvoeren. Vervolgens geven we een toelichting en een urenoverzicht.
De projecten/opdrachten die aangegeven zijn met een *, zijn gedekt en opgenomen in de bijgevoegde financiële
begroting. Voor de overige projecten en opdrachten hebben we een inspanningsverplichting om financiering te
vinden. Hiermee geven we richting aan onze ambities in 2021.Ook in 2021 is ANMEC weer de ‘host-organisatie’ voor
het Rijksprogramma Jong Leren Eten en levert de 2 makelaars van dit programma voor Noord-Holland. Een van onze
senior-adviseurs vervult die rol, de ander huren we daarvoor in. ANMEC profiteert hierdoor van landelijke netwerkexpertise op het thema voedsel, kan enkele pilots in Amsterdam uitvoeren en onze lokale ervaring ook weer in het
landelijk programma inbrengen. De provinciale werkzaamheden van de makelaars vallen buiten dit werkplan.
De vier gemeenschappen zijn
1 school
2 thuis
3 kinderopvang
4 buurt

De twee ondersteunende afdelingen zijn
5 NatuurMEdiatheek
6 communicatie

AFKORTINGENLIJST
AIS
BTO
GPA
JLE
KO
MRA
NDE
6

Amsterdamse Impuls Schoolpleinen
Brede Talentontwikkeling
Groen Platform Amsterdam
Jong Leren Eten
Kinderopvang
Metropool Regio Amsterdam
Natuur- en Duurzaamheidseducatie

NME
PO
R&D
SDG’s
VO
VVE

Natuur- en Milieu-Educatie
Primair Onderwijs
Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam
Sustainable Development Goals
Voortgezet Onderwijs
Voor- en Vroegschoolse Educatie
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ORGANISATIE
Vanaf 2021 is ANMEC onderdeel van de vereniging IVN Natuureducatie. ANMEC blijft een herkenbare Amsterdamse
organisatie met dezelfde naam. Samen met IVN verwachten we nog beter bij te kunnen dragen aan een groen,
gezond en gelukkig Amsterdam.
IVN wordt geleid door de directeur-bestuurder, Jelle de Jong. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Afgesproken is dat een huidig bestuurslid van ANMEC in deze raad zal plaatsnemen.
ANMEC zal onderdeel zijn van de regio Noord-West van IVN. Deze wordt geleid door de regiodirecteur, Petra Schut.
Van de Raad van Advies van deze regio zal een ander ANMEC-bestuurslid deel uitmaken.
IVN heeft een ondernemingsraad. Eén medewerker van ANMEC zal hiervan lid zijn.
Door dat ANMEC nu deel uitmaakt van IVN, is de personele samenstelling gewijzigd. Een specificatie volgt na
de begroting. De faciliteiten worden grotendeels betrokken van het landelijk bureau van IVN. Daarnaast zijn de
huurkosten lager, omdat één etage per 1 januari wordt afgestoten. Per saldo betekent dit alles dat ANMEC met
hetzelfde geld meer voor zijn doelstellingen kan doen.
ANMEC en IVN werken zo veel mogelijk duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Het monumentale pand, waarin
we zijn gehuisvest, is zo goed mogelijk geïsoleerd en heeft zonnecellen, daarnaast doen we wat we kunnen: afval
scheiden en beperken, reizen met OV of thuiswerken, zuinig omgaan met materialen, duurzame producten gebruiken,
ruimte bieden aan stagiairs en aan mensen met een beperking, en zorgvuldig omgaan met elkaar en anderen.

team ANMEC, 1 sept. 2020
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Elena Francissen

SCHOOL
STRATEGIE

• leerkrachten binnen het PO ondersteunen bij NDE met bestaande en nieuwe producten
• kennis tav NDE bijhouden en inzetten, SDG’s zichtbaar in onze producten
• bijdragen aan professionalisering van leerkrachten en NME-docenten voor meer en beter
duurzaamheidsonderwijs.

PROJECTEN

DOELGROEPEN

• ondersteuning ontwikkeling leerlijn ‘Een rondje schooltuin’
(5e schooldagprogramma op de schooltuin)
• restafvalvrije scholen
• Ecoschools
• voedseleducatie op school
• groene schoolpleinen als buitenlokaal
• kwaliteitszorg NME-buitenlessen
• jongeren en klimaatadaptatie
• aanbod educatieve hulpmiddelen, advies en scholing
• optie: buitenlesdag 2021 Amsterdam coördineren
• optie: #MicroBattle voor scholen organiseren
• collectie NatuurMEdiatheek vernieuwen

•
•
•
•

basisonderwijs
voortgezet onderwijs
leerkrachten / docenten
NME-professionals

FOCUS 2021
• duurzame scholen
• inclusief denken en handelen
(circulair en breed toegankelijk)

RESULTATEN
•
•
•
•

minstens 10% meer scholen bereikt dan in 2020, waaronder ook meer VO-scholen
minstens 10 bijeenkomsten verzorgd en hiermee 200 mensen geïnspireerd
5 scholen begeleid naar een bronzen of zilveren Ecoschools-certificaat of zelfs de Groene Vlag
4 scholen geadviseerd bij het omgaan met afval; inspiratieproduct gerealiseerd dat daarbij helpt (onder
voorbehoud van extra financiering)
• 15 scholen met een groen schoolplein bezocht en 10 daarvan ondersteuning op maat geleverd
• aanbod is in alle stadsdelen zichtbaar en wordt actief afgenomen

TOELICHTING
Het basisonderwijs in Amsterdam staat voor de grote uitdaging om goed onderwijs te verzorgen met een tekort aan
leerkrachten, een grote diversiteit aan leerlingen en een brede maatschappelijke agenda. Onze ambitie is dan ook
het onderwijs te helpen ontzorgen door binnen de huidige context zo goed mogelijk aandacht te besteden aan actuele
onderwerpen als biodiversiteit, circulariteit, klimaatverandering, voedsel en gezondheid. Met daarbij aandacht voor
inclusief denken en handelen, zodat ieder kind kan meedoen en er ruimte is voor verschillen.
We werken hierbij nauw samen met het team Schooltuinen en Natuureducatie van de gemeente Amsterdam. Daarnaast
bieden we in toenemende mate ondersteuning aan scholen voor voortgezet onderwijs, met name op het terrein van
Ecosystemen en Voedsel.
Scholen willen zich ontwikkelen tot gemeenschappen, waar duurzaam handelen en gedrag dagelijkse gewoonten zijn
en leren voor morgen centraal staat: duurzame scholen. We ontwikkelen daarom producten ter ondersteuning van
de leerkrachten bij het NME-onderwijs en bieden die aan via de NatuurMEdiatheek en de NME-gids Amsterdam.
We implementeren de SDG’s binnen onze producten. In samenspraak met het NME-team en de klankbordgroep PO
zullen we onze dienstverlening nog nauwer afstemmen op de behoefte en de kanalen die voor scholen echt werken.
Het team Schooltuinen en Natuureducatie ondersteunen we als opdrachtnemer en sparringpartner met kwaliteitszorg
voor de vele NME-aanbieders in de stad. We organiseren bijeenkomsten om scholen en leerkrachten (ook in opleiding)
te professionaliseren tot duurzame docenten en laten hen kennismaken met de NME-producten en diensten van ANMEC
en het stedelijk netwerk. Het educatief benutten van groene schoolpleinen, het duurzamer leven in de schoolgemeenschap
(afval, energie) en de aandacht voor gezond en duurzaam voedsel (in samenwerking met Jong Leren Eten) zullen onze
focusthema’s worden. Daarnaast blijven we ons inzetten voor een groenere en duurzamer leefomgeving, thuis en op
school. We houden onze eigen kennis over deze thema’s in combinatie met pedagogiek en onderwijsontwikkeling op peil.
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Annette de Vries

THUIS
STRATEGIE

• het ontwikkelen van diensten en producten waarmee de jeugd (en hun ouders) in de thuisomgeving
aan de slag kunnen

PROJECTEN

DOELGROEPEN

•
•
•
•

• ouders en verzorgers
• kinderen en jeugd

stadslandbouw
app Biotopentocht lokaal vullen en uitbrengen
programma Junior energiecoach introduceren
promotie en ontwikkeling fysiek en digitaal aanbod NatuurMEdiatheek voor thuis

RESULTATEN

FOCUS 2021

• Biotopentocht gerealiseerd voor 3 stadsdelen
• 50 gezinnen nemen deel aan Junior energiecoach, partners
waarderen programma
• 10 producten NatuurMEdiatheek beschikbaar ‘om thuis te doen’

Ervaring opdoen met ontwikkelen en
uitzetten van producten voor deze
gemeenschap.

TOELICHTING
Onze ambitie is dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot betrokken wereldburgers, met oog voor de waarde
van natuur en met kennis van hun mogelijkheden, om bij te dragen aan een duurzame toekomst en de SDG’s.
Dat leren ze deels op school, maar hopelijk voelen ze zich daar ook toe gestimuleerd in hun thuisomgeving.
Daarom richten we ons ook op het ontwikkelen van diensten en producten waarmee de jeugd (en hun ouders) in
de thuisomgeving aan de slag kan. We zullen bij verscheidende producten een activiteit opnemen die de kinderen
mee naar huis nemen, om daar deze activiteit met hun gezin en vrienden te doen. We gebruiken hierbij de
biotopenapp, waarmee kinderen en jongeren diverse routes in de stad kunnen lopen en daar ‘groene ervaringen’
opdoen. We ondersteunen het programma Junior Energiecoach vanuit een andere gemeente bij de opschaling
naar Amsterdam en omgeving.
Ook sluiten we aan bij de groeiende aandacht voor korte voedselketens en gezond en duurzaam voedsel, in
samenwerking met Jong Leren Eten en het provinciaal samenwerkingsverband Voedsel Verbindt. We gaan
verkennen welke vragen en mogelijkheden voor ondersteuning er liggen rondom initiatieven om meer te
moestuinieren met bewoners, zoals de Tuinschool in Amsterdam Noord, de volkstuinen die meer algemeen
publiek willen ontvangen en intiatiefnemers in zorg- en sociaal domein. We ondersteunen sociale initiatieven
als educatieve moestuinen en stadslandbouw ook via onze gemeenschap Buurt.
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Méla Krijger

KINDEROPVANG
STRATEGIE

• gelijke kansen creëren voor ieder kind door structureel en rijk educatief aanbod (fysieke omgeving,
aanbod en materiaal)
• handvatten aanreiken voor kinderopvang om groene ruimtes te gebruiken in hun omgeving binnen het
pedagogisch aanbod
• competenties van educatieprofessionals versterken
• versterken samenwerking met KO-organisaties

PROJECTEN

DOELGROEPEN

• natuuraanbod voor peuters in de stad
• leerecosysteem NDE en BTO (talentontwikkeling)

professionals op:
• kinderdagverblijf (0-4)
• voorschool (2-4)
• buitenschoolse opvang,
brede school en naschoolse
voorzieningen (4-12)

RESULTATEN
• op 3 locaties laagdrempelig en structureel natuuraanbod voor
VVE peuters realiseren (o.a. Modderdag)
• 2 thematassen Kinderopvang vernieuwen
• een structurele samenwerking aangaan met een grote
kinderopvangorganisatie
• aanbevelingsrapport voor versterking BTO-aanbod op het
gebied van natuur/duurzaamheid

FOCUS 2021
Versterken natuuraanbod peuters.

TOELICHTING
ANMEC zal een structureel, laagdrempelig aanbod van natuurspeel- en leeractiviteiten voor peuters op groene
plekken in de stad realiseren. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is vaak meer aanbod beschikbaar. Voor
peuters is dit nog niet zo, terwijl de mogelijkheden en de wil er wel zijn. Daar ligt een kans, in het bijzonder voor
peuters op de VVE-locaties in de verschillende aandachtswijken in onze stad. Geïnspireerd door natuurdocenten
kunnen pedagogisch medewerkers ervaren hoe je voor rijke leerervaringen op het gebied van natuur kunt zorgen.
Het educatief materiaal, de expertise, het netwerk en de diensten van ANMEC ondersteunen dit. Een aantal van
onze thematassen voor kinderopvang zullen we dit jaar vernieuwen. Ons nieuw ontwikkelde aanbod voor deze
doelgroep zullen we breed bekend en beschikbaar maken en we gaan een samenwerking aan met een
kinderopvang organisatie die de groene, duurzame pedagogiek wil laten groeien.
Voor de brede en naschoolse activiteiten zetten we dit jaar in op het ontwikkelen van een project voor talenten in
de natuur, gekoppeld aan BTO en leerecosystemen. We zullen kansen voor kinderen creëren om hun talenten te
ontwikkelen. Door het mogelijk maken van een structureel aanbod wordt de betrokkenheid bij de natuur in de eigen
wijk bij kinderen aangewakkerd en kunnen zij de natuur in hun omgeving meer ontdekken, onderzoeken én
verbeteren. Dit gebeurt op een manier die inclusief is en bijdraagt aan de kansengelijkheid. Zodat iedereen mee
kan doen, zich welkom, gezien en gerespecteerd voelt ongeacht haar of zijn achtergrond, schoolniveau of sociaalemotionele status.
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Lidy Zeinstra

BUURT
STRATEGIE

• het realiseren van een biodiverse, rijke en duurzame beleef- en leeromgeving binnen Amsterdam en MRA
• kennis, kunde en krachten van groene organisaties (meer) bundelen, waardoor de groene initiatiefnemers
vraaggericht kunnen worden begeleid
• strategisch aanspreekpunt blijven voor de gemeente en stadsdelen

PROJECTEN

DOELGROEPEN

•
•
•
•
•

Actieve inwoners van Amsterdam
die ervoor zorgen dat hun omgeving
groen en duurzaam blijft, ook voor
kinderen en jongeren.

mede doorontwikkelen Kennisnetwerk Buurtgroen
mede organiseren en uitvoeren deskundigheidstrainingen
ondersteuning van vrijwilligers
parkvertellers in samenwerking met ROC Amsterdam City Host
Biodiversiteit in MRA en biodiversiteit i.s.m. Waternet

RESULTATEN

FOCUS 2021

• 20 aanvragen voor het NME-fonds
• 10 parkvertellers (gastvrouw/gastheer)
• ANMEC als groen aanspreekpunt voor R&D van
gemeente Amsterdam en stadsdelen
• sterkere positionering GPA
• nauwere samenwerking op uitvoering met andere
groene instellingen.

Versterken van samenwerking met
groene instellingen.

TOELICHTING
In samenwerking met Amsterdamse inwoners, stadsdelen en instellingen werken we aan een biodiverse, rijke en
duurzame beleef- en leeromgeving. We zullen de inhoudelijke thema’s als stadslandbouw, biodiversiteit en klimaat
verbinden aan het Stedelijke Beleidskader Samen Vooruit. Dit gaan we doen door een vervolgstap te zetten naar
een sterkere samenwerking tussen de verschillende professionele groene partners waardoor kennis, kunde en
krachten van groene organisaties (meer) gebundeld worden. Op deze wijze worden Amsterdamse inwoners met
groene initiatieven meer vraaggericht, effectief en efficiënt begeleid. Door een training gastheer-/gastvrouwschappen
voor recreatie in (natuur)parken geven we jongeren niet alleen deskundigheid op het gebied van groen, maar
kunnen zij hierdoor de biodiversiteit en de kwaliteit van het groen laten zien aan recreanten. Ook continueren
we de lopende projecten, zoals het coördineren van Groen Platform Amsterdam en het mede coördineren van
Buurtgroen020. We gaan meer in gesprek met de verschillende stadsdelen over de bovengenoemde thematiek.
Daarnaast gaan we vrijwilligers ondersteunen door het geven van trainingen en inspiratiesessies rondom groen
en medebeheer. We ondersteunen initiatiefnemers financieel door het NME-fonds. In Amsterdam Noord gaan
we jongeren betrekken bij het opknappen en vergroenen van tuinen in samenwerking met 10.000Hours. Ook
faciliteren we volkstuincomplexen bij het verzorgen van educatie op hun terreinen door een educatiemap te
ontwikkelen en trainingen uit te voeren. Bovendien spelen we in op de vragen vanuit Waternet, het waterschap AGV
en MRA rondom biodiversiteit. Uiteraard blijven we ons ontwikkelen door onderzoek en wetenschap. We beseffen
dat het initiatief om educatie over biodiversiteit te versterken in de MRA tot over de gemeentegrenzen reikt.
Toch vinden we het belangrijk om aan te sluiten op vragen en behoeften, omdat biodiversiteit niet ophoudt bij
gemeentelijke grenzen. De mogelijke financiering voor deze brede projecten zal dan ook zorgvuldig worden begroot,
zodat de Amsterdamse subsidie alleen ten goede komt aan de inwoners en/of de natuur van Amsterdam.
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NATUURMEDIATHEEK

Betty Wijnhoven
Diederik Frischknecht

STRATEGIE
• aanbod innoveren door aan te sluiten op de thematiek van de huidige tijd, zoals klimaatadaptatie,
donut-economie, voedsel en gezondheid
• de afname van aanbod vergoten in alle vier de gemeenschappen, gemakkelijker maken (uitleensysteem,
transportservice, digitaal, stadsdeelgericht)
• kwaliteitsmonitor aanscherpen met taalgebruik, beeldmateriaal en meer inclusief handelen

PROJECTEN

DOELGROEPEN

• ontsluiten nieuw aanbod voor de vier gemeenschappen
• transportsysteem opzetten en boeking hiervan integreren
in uitleensysteem
• ondersteunen van projecten projectleiders

•
•
•
•
•

RESULTATEN

FOCUS 2021

• goed werkend uitleen- en transportsysteem
• fysieke collectie aangevuld met digitaal aanbod en materiaal
• toename van 20 lidmaatschappen

Professionaliseren en optimaliseren
van de NatuurMEdiatheek voor vergroten
van bereik (uitleenfrequentie, afname
van aanbod), zichtbaarheid en inzet van
ANMEC-locatie.

docenten PO en VO
NME-professionals
begeleiders KO
bewoners, initiatiefnemers
andere organisaties

TOELICHTING
De NatuurMEdiatheek is het visitekaartje van ANMEC. Een prachtige locatie die ruimte biedt aan workshops en
bijeenkomsten, met een mooie collectie voorbeelden uit de natuur en zowel fysieke als digitale ondersteunende
NME-hulpmiddelen.
De medewerkers van de NatuurMEdiatheek ondersteunen de projectleiders en communicatie- en marketingcollega’s
bij de innovatie en vernieuwing van de collectie en de dienstverlening. Daarnaast voeren ze uitleentaken uit:
klaarzetten, uitgeven, innemen, nakijken, waar nodig herstellen of weer compleet maken en alle klantcontacten
hieromtrent. Door een transportsysteem op te zetten ontzorgen we de doelgroepen bij het gebruik van onze fysieke
producten.
We gaan onderzoeken hoe we ook NME-producten van derden kunnen aanbieden aan onze doelgroepen door
samenwerking met landelijke NME-collega’s en IVN.
Onze dienstverlening mag nog meer bekendheid krijgen. Onze focus voor 2021 is dat we zichtbaar worden met
onze producten in alle stadsdelen voor onze vier gemeenschappen en dat ons klantenbestand groeit. Dit doen
onze projectleiders samen met de afdeling Communicatie en Marketing van ANMEC en van het IVN. De medewerkers hebben zicht op de spreiding van onze producten over de stad. Bij geen of minder afname signaleren ze dit
aan de projectleiders. De coördinator van de NatuurMEdiatheek (adviseur) stemt de werkzaamheden op elkaar af.
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COMMUNICATIE

Jolanda van der Heijden
Robin van Gelder

STRATEGIE
• Amsterdammers activeren om aan de slag te gaan met de (vernieuwde) leermiddelen, aanpak en diensten,
zowel online als offline
• toewerken naar een stadsbrede bereik van onze producten; daar waar ANMEC weinig zichtbaar is
ondernemen we actie
• aansluiten bij bestaande campagnes en vertalen deze naar de Amsterdamse situatie

PROJECTEN

DOELGROEPEN

• studio voor online streaming; loket, inspiratiesessie,
discussies, presentaties nieuwe producten zoals
thematassen en lespakketten
• activerende omgeving NatuurMEdiatheek (genereren van
nieuwe traffic)

•
•
•
•

RESULTATEN

FOCUS 2021

• actief in alle stadsdelen van Amsterdam door het in de
markt zetten van bestaand en nieuw aanbod
• meer effect met ‘doelgericht’ aanbod
• per doelgroep vijf producten die we extra uitlichten op
onze website
• twintig nieuwe scholen en/of buurtgemeenschappen
benaderen voor kennismaken met onze producten,
resulterend in lidmaatschap
• communicatief ondersteunen van lopende Nationale educatiecampagnes en deze inzetten voor de Amsterdammers

NatuurMEdiatheek is van heel Amsterdam.

buurt
school
thuis
kinderopvang

TOELICHTING
ANMEC en de NatuurMEdiatheek activeren alle Amsterdammers om aan de slag te gaan met (vernieuwde)
leermiddelen, aanpak en diensten. Hierbij is er speciale aandacht voor de stadsdelen op enige fysieke afstand
tot de NatuurMEdiatheek. Dit gaan we doen door onze producten digitaal aan te bieden, waardoor een mogelijke
drempel voor het lenen kan worden verlaagd. Daarnaast gaan we de NME-markt verkennen voor het meer
delen van onze producten. In samenwerking met de projectleiders wordt gekeken op welke wijze we zichtbaar
zijn in alle stadsdelen door in te zetten op een doelgroepgerichte vraag en aanbod. We zullen aansprekende
communicatie- uitingen ontwikkelen om onze gemeenschappen te enthousiasmeren om aan de slag te gaan met
natuur en duurzaamheid.
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