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Jaarplan ANMEC 2020 
 
 

 
Thema: Verbinden en bereiken 

Inleiding  
Onze missie is Duurzaamheid in het DNA van de jeugd brengen. 
Ons motto daarbij is: ‘It takes a village to raise a child’. 

 
 
Waarom? 
Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen in de natuur, begrijpen hoe de natuur werkt, inzicht 
verwerven in de relatie met duurzaamheid (en de rol die je als mens daarin hebt) zodat zij later capabel 
zijn om verantwoorde keuzes te maken.  

Hoe? 
ANMEC faciliteert en activeert de gemeenschap rondom de kinderen in Amsterdam. We zijn deel van 
deze gemeenschap en werken vanuit de thema’s en vragen die we signaleren in de stad en de 
leeromgeving van kinderen; thuis, op school, in de buurt, etc. 

In alles wat ANMEC doet zoeken we de verbinding tussen hart, handen en hoofd. 

Wat? 
Ieder mens die (direct of indirect) samenwerkt met de jeugd, kan bij ANMEC terecht. Wij adviseren en 
verbinden mensen in de diverse gemeenschappen. 

Wij zorgen voor expertise over natuur, milieu- en duurzaamheidseducatie voor en samen met partners in 
de stad. 

We ontwerpen educatieve programma’s en wij adviseren, trainen en coachen initiatiefnemers en 
begeleiders van educatieve en duurzame activiteiten voor de jeugd en haar omgeving. We stellen 
daarbij informatie en (hulp)middelen beschikbaar vanuit onze NatuurMEdiatheek.  

We pleiten bovendien in de stad voor meer groen waarin kinderen (en volwassenen) kunnen ontdekken, 
beleven en leren. 
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Werkplan 2020 

In ons werkplan 2020 baseren we ons op de uitgangspunten van het strategisch meerjarenplan  
2018 - 2022, aangepast aan de actuele inzichten en vragen rondom natuur en duurzaamheid.  
Daarnaast bevragen we de gemeenschappen, waaronder de gemeente, naar behoeften en kansen.  
We ontwikkelen producten en programma's afgestemd op deze vragen en we zijn proactief op kansen 
die we zien.  

Onze activiteiten t.b.v. het primair onderwijs worden regelmatig afgestemd met het ambtelijk team 
NME/Schooltuinwerk binnen de afdeling Onderwijs, Zorg en Jeugd, waar ook alle fysieke voorzieningen 
mee verbonden zijn (schooltuinen, kinderboerderijen). 

De afgelopen jaren hebben we relatief veel tijd geïnvesteerd in de gemeenschap ‘primair onderwijs’. De 
komende jaren willen we meer balans brengen aan ons motto: ‘It takes a village to raise a child’. Dit 
betekent dat we streven naar een groter bereik in Amsterdam, om meer verschillende gemeenschappen 
te faciliteren en beter verspreid over de stad. Daarnaast gaan we een focus aanbrengen op het 
verbinden van de gemeenschappen school en omgeving/ouders. 

Ook voor 2020 stellen we een dashboard op waarin onze doelen en resultaten zichtbaar gemaakt 
worden. 

ANMEC intern 
We zijn een kleine organisatie en dat vraagt om keuzes, gestructureerd en planmatig werken en focus 
op de kerntaak. Dit wel met behoud van de blik naar buiten. We willen immers aansluiten bij de 
actualiteit rondom stad en kind. 

Zo zien we onze organisatie in 2020:   
Een organisatie met een vaste kern van duurzame educatie professionals (adviseurs en medewerkers 
NatuurMEdiatheek), ondersteuners en een flexibele schil van ZZP’ers en vrijwilligers.  
Om flexibel te zijn en blijven wordt er gekeken welke kennis en competenties we zelf in huis moeten 
hebben en wat we kunnen inkopen of uitbesteden. 

Van alle medewerkers, vast, flexibel of vrijwilliger, wordt gevraagd actief mee te bewegen in deze 
ontwikkeling en een effectieve bijdrage te leveren aan onze ambitie. Dat betekent dat we investeren in 
de kennis en competenties van onze medewerkers zodat we in staat zijn om de verschillende 
gemeenschappen te bevragen en deze om te zetten in producten zoals advies, workshops, projecten en 
ondersteunende materialen. Omdat de vraag naar NME adviseurs toeneemt en de behoefte aan 
projectsupport afneemt, gaan we in 2020 uitvoering geven aan de verschuiving van (project)support 
capaciteit naar NME adviseur capaciteit. 

Marketing en communicatie blijft onlosmakelijk onderdeel uitmaken van onze bedrijfsvoering. Het is 
belangrijker geworden om zichtbaar te zijn en om onze expertise verder te ontsluiten. Onze vernieuwde 
website die in 2019 gelanceerd is, geeft hiervoor een goede basis. We focussen ons daarbij op 
gebruiksgemak en interactie. 

Voor de ambitie om de stad goed te bedienen en om daarvoor voldoende expertise in huis te hebben, is 
onze basis-subsidie ontoereikend. Ons streven is om ca. 25% van onze inkomsten te genereren uit 
projectopdrachten als aanvulling op onze subsidie. Deze ambitie is in 2019 niet gerealiseerd en daarom 
begroten we onze inkomsten voor 2020 iets voorzichtiger. 
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In Het Coalitierapport 2018-2022 van de gemeente Amsterdam, hoofdstuk duurzaamheid en groen 
staat:   
 
“De uitdagingen waar Amsterdam voor staat op het gebied van duurzaamheid zijn niet alleen door de 
gemeente te realiseren maar vragen om intensieve samenwerkingen met nieuwe en oude partners 
waarbij wij actief aan spelers vragen bij de dragen.” 

ANMEC wil en kan als partner daaraan bijdragen. 

Ervaring leert dat de tweedeling van ANMEC in ANMEC NME Academie en ANMEC NatuurMEdiatheek, 
zoals deze in ons strategisch meerjarenplan is verwoord, te veel onduidelijkheid oplevert. ANMEC 
ondersteunt en bevraagt de verschillende gemeenschappen, school, buurt, ouders en overige. Voor 
deze gemeenschappen maken we producten en deze producten categoriseren we in: 

•  ANMEC Academie: inspiratiesessies, workshops en trainingen 
De ANMEC Academie willen we door ontwikkelen naar een kenniscentrum die op een laagdrempelige 
manier toegankelijk is voor onze doelgroepen, Dit doen we door ons te verdiepen in onze doelgroepen 
en hun vragen te herkennen en om te zetten in een open aanbod en ondersteuning op maat. 

•  ANMEC NatuurMEdiatheek  
Dé fysieke locatie voor het lenen van educatieve middelen die gebruikers ondersteunen bij natuur en 
duurzaamheid educatie. De ruimere openingstijden van de NatuurMEdiatheek worden gecontinueerd 
omdat dit zeer door onze klanten wordt gewaardeerd. Ook hebben we een flinke slag gemaakt met de 
innovatie van de collectie. Het up-to-date houden van de collectie is een continu proces die ANMEC  
ook in 2020 doorzet. In 2020 hebben we de ambitie om het bereik van de NatuurMediatheek te 
vergroten door een haal en breng service. We hebben de ambitie om het aantal uitleningen te vergroten 
met 30%, waarbij we dit vooral in de stadsdelen Nieuw-West, Zuid-Oost en Noord willen realiseren.   

•  ANMEC Adviesloket: laagdrempelig advies, per mail, telefoon of op afspraak 
Advies loket geeft advies in brede zin. Buurtorganisaties, ouders, sportverenigingen, scholen en 
kinderdagverblijven kunnen met hun vragen over natuur en duurzaamheid aankloppen bij ANMEC. We 
hebben een uitgebreid netwerk over verschillende thema’s Natuur en Duurzaamheid Projecten 

•  Projecten 
Daar waar we vragen en kansen zien die op grotere schaal ondersteuning vragen dan middelen vanuit 
de NatuurMediatheek, of advies op maat, schrijven we projectvoorstellen en zoeken we financiering voor 
het uitvoeren van deze projecten. Ook zullen we inhaken op landelijke of regionale programma’s waarbij 
lokale uitvoerders worden ingeschakeld. De uitvoering is altijd maatwerk, aansluitend bij de behoefte 
van het kind en diens begeleiders in onze stad.  

Alle relevante en actuele Natuur- en duurzaamheidsthema’s en expertises zijn aanwezig in deze  
4 categorieën. 
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ANMEC Financiën 
Onze grootste vaste kostenposten zijn personele- (ca. 65%) en huisvestingskosten (ca. 16%). We zien 
dat veel kosten in 2019 stijgen, terwijl de projectinkomsten fluctueren en, bij het opstellen van de 
begroting, ook voor 2020 onzeker zijn. Daarom proberen we onze vaste kosten te reduceren en meer 
flexibiliteit in te bouwen. Uitgangspunt daarbij is zo min mogelijk te besparen op expertise (lees 
adviseurs). Met de renovatie van de ruimte en de innovatie van de collectie NatuurMEdiatheek, zijn er 
ongebruikte m2 over op onze 2e etage. Op termijn kunnen we daarmee 30.000 tot 50.000 euro 
besparen. 

Om de begroting voor 2020 sluitend te maken hebben we een kleinere bezetting dan in 2019. (7,4 fte 
ten opzichte van 8 fte).  

Dat betekent ook dat we minder uren beschikbaar hebben voor advies, ‘productontwikkeling’ en 
uitvoeren projecten dan in 2019. Als wij de gewenste kostenbesparing en transitie realiseren, kunnen wij 
onze adviseurscapaciteit weer uitbreiden en hebben we meer uren beschikbaar. Daarom hebben we in 
bijlage 1 een extra tabel toegevoegd: optioneel extra uren beschikbaar. Deze zal medio 2020 worden 
ingevuld. 

 

Bijlagen 

Bijlage 1 Een overzicht van de activiteitenplanning en urenverdeling  

Bijlage 2 De toelichting van de activiteiten 

Bijlage 3 Het dashboard waarin onze doelen concreet worden gemaakt 

Bijlage 4 De begroting 
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Bijlage 1 

 

 

ANMEC activiteiten planning 2020 Naam Basissubsidie betaalde 
opdrachten

Beschikbare uren o.b.v. formatie binnen huidige begroting 7395 1797

Centrale  Organisatie 3342
Management en financien directeur 610
Acquisitie en relatiemanagement directeur 200
Communicatie (marketing, intern, website en nieuwsbrieven) m&c adviseur 687
Officemanagement en Support projecten ondersteuning 1845

ANMEC Academie 760 72
Kennis- en relatieontwikkeling rondom onderwijs en educatie, middelen en methoden en thema'sadviseurs 400
inspiratiesessies  4 onderwerpen adviseurs 160
communicatie- inhoudelijke bijdrage allen 100
ontwikkeling workshops en trainingen adviseurs 100
geven workshop en training adviseurs 72

 NatuurMEdiatheek 1788
Bezetting, in- en uitleen, maken educatieve hulpmiddelen, advies over collectieNMT medewerkers 1368
Vervolg innovatie collectie tbv brede doelgroep PL 220
Ontwikkelen/aanpassen educatieve materialen adviseurs 200

ANMEC Adviesloket 1060

Secretariaat NME-fonds 
Werving en handling van projectaanvragen derden adviseur
Projectaanvragen van initiatiefnemers verder helpen adviseur
Adviesfunctie, netwerk betrekken
thuis adviseurs
Kinderopvang adviseurs
school adviseurs
Buurt adviseurs
Groen platform Amsterdam adviseurs

Projecten 445 1725
Jong Leren Eten NH
Hosting Makelaars Jong Leren Eten provincie Noord-Holland JLE Makelaars 1000
NME/STW 
kwaliteit buitenlessen adviseur 120
Groene Schoolpleinen
uitvoeren evaluaties-aanbevelingen educatief gebruik Schoolpleinen adviseur 60
Duurzame Energie
Uitvoering Plek onder de Zon Amsterdam adviseur 55
samenwerking VTi partijen adviseur 60
Duurzame voor- en naschoolse activiteiten
Talentontwikkeling natuur en duurzaamheid adviseur 145
Duurzame scholen
Wonderwel: project uitrol na pilot adviseur 250
Eco-Schools  begeleiden adviseur 40 85
Uitvoering Afvalprojecten adviseur 55
Groen
Versterken  inclusivitieit Groen en buurt adviseur 200
Buurtgroen020 - trainen en begeleiden groencoaches adviseur 60
Administratie groencoaches Buurtgroen020 support 40
Voortgezet onderwijs 
Adviseren en maatwerk VO stagiaire pm
voorstel maken; faciliteren VO bij duurzaamheidseducatie stagiaire pm

Overige ( afhankelijk van financiele situatie) adviseurs pm pm
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Bijlage 2 

 

Toelichting activiteiten 

 

  

Naam Omschrijving Doel/doelgroep Resultaat

1 Centrale  Organisatie
1.1 Management en financien
1.2 Acquisitie en 

relatiemanagement
Het zichtbaar maken van ANMEC door kansen vanuit de 
gemeenschappen te agenderen bij de gemeente 
Amsterdam,en realiseren extra projectinkomsten. 

gemeente Amsterdam, stakeholders a.  € 160.000,- aanvullende opdrachten naast 
basisubidie                                                                   
b. 2 kansrijke projectvoorstellen agenderen bij 
de gemeente

1.3 Communicatie (marketing, 
intern, website en 
nieuwsbrieven)

Bereik doelgroepen ANMEC vergroten scholen, buurt(bewoners), ouders, 
kinderopvang en 
samenwerkingspartners

a. # website bezoekers stijgt Q4 15% tov Q1
b. Bereik social media kanalen Q4  stijgt 15% 
tov Q1
c. aantal abonnees nieuwsbrief stijgt met 15% 
tov Q1

1.4 Officemanagement en Support 
projecten

Ondersteuning adviseurs en netwerkpartners Adviseurs en klanten Adviseurs en klanten worden ondersteund.

2 ANMEC academie
2.1 Expertise Kennis- en relatieontwikkeling rondom onderwijs en 

educatie, middelen en methoden en thema's
Medewerkers ANMEC Expertise sluit aan bij actualiteit

2.2 Inspiratiesessies Organiseren van bijeenkomst voor en met doelgroep rond 
actueel thema.

Delen van expertise rond een thema en 
versterken van netwerk. Doelgroep: 
Amsterdammers die zich bezighouden 
met het thema en de jeugd

4 sessies met 80 deelnemers en een waardering 
van gemiddeld een 7,5

2.3 Communicatie- inhoudelijke 
bijdrage

Ontsluiten van kennis en informatie via passende 
communicatiekanalen

Alle relevante doelgroepen expertise en aanbod is actueel op website, 
wekelijkse updates actviteiten op social media 
en 8 nieuwsbrieven

2.4 Ontwikkeling workshops en 
trainingen

Ontwikkelen en verzorgen van trainingsaanbod dat aansluit 
bij behoeften in het veld en de actualiteit in thema's.

Amsterdammers die zich bezighouden 
met het thema en de jeugd > verhoging 
effectiviteit van educatie/participatie

voor 4 onderwerpen ons aanbod  beschikbaar 
maken 

2.5 Uitvoeren van workshops en 
trainingen

Open aanbod en trainingen op maat of in company in 
opdracht van doelgroepen evt i.s.m. Opleidingen

Pedagogisch medewerkers, 
leerkrachten, uitvoerders van 
educatieve programma's.

8 dagdelen trainingen/workshops verzorgd, cijfer 
7.5

3 NatuurMEdiatheek
3.1 Bezetting, in- en uitleen, maken 

educatieve hulpmiddelen
Toename van scholen die de weg naar ANMEC weten te 
vinden, toename van leen frequentie. 

 PO/VO/KO het ANMEC bereik vergroten naar stadsdelen 
Nieuw West, Zuid Oost en Noord. Toename 
lidmaatschap of leenfrequentie met 30% . 

3.2 Vervolg innovatie collectie tbv 
brede doelgroep

Up-to-date maken van de collectie.  energietransities, circulaire econononie  
biodiversiteit en klimaatadaptatie  
komen terug in aanbod

6 (ver)nieuwe paketten

4 Stadsloket advies 
4.1 Secretariaat NME-fonds 

Secretariaat NME-fonds ANMEC adviseert projectaanvragers, en draagt zorg voor 
het uitvoeringsproces. In 2020 willen we gaan kijken hoe we 
de spinnoff kunnen vergroten door projectaanvragen verder 
te helpen (adviseren over andere fondsen, meelezen met 
aanvragen, wel of niet opnemen in NME gids. 

bewoners, organisaties en bedrijven het tot succes brengen van NME fonds door het 
hele fonds te benutten. Minimaal 10 projecten 
onder het voetlicht brengen. Minimalaeen 
educatief project laten opnemen in NME gids 

4.2 Adviesfunctie, netwerk 
betrekken
Laagdrempelig advies Advies per mail, telefoon of op afspraak. Thuis, Kinderopvang, School en Buurt Delen expertise en verbinden van partijen.

4.3 Groen Platform Amsterdam 
Versterken samenwerking 
groene organisaties in kennis 
en advies

Aanjager van het groen netwerk, samenwerken, versterken 
en kennis delen met ook oa Pakhuis de Zwijger. Het 
organisateren  van netwerken bijeenkomsten en het 
(on)gevraagd advies geven naar gemeente rondom groene 
vraagstukken 

groene organisaties en en rondom 
Amsterdam. 

organiseren van werksessie voor input van de 
Groenvisie, organiseren en uitvoeren van twee 
netwerkbijeenkomsten 

4.4 Voedsel in de stad
Versterken samenwerking 
voedseleducatie in Amsterdam - 

Deelname netwerkraad Van Amsterdamse Bodem, 
samenwerken en versterken voedseleducatie-aanbod en 
beleid ism GGD, Gemeente en NME-partners

kinderopvang, primair onderwijs en VO 
en intermediairs

1x inspiratiebijeenkomst Voedseleducatie, meer 
kindermoestuintjes op KOV/BSO/PO-scholen, 
vergroting deelname Smaak- en kooklessen en 
boerderijeducatie.

5 Projecten
Jong Leren Eten NH

5.1 Jong Leren Eten Makelaars werken in opdracht an het Rijjk en Provincie aan 
het versterken van een breed aanbod voedseleducatie in 
hele provincie NH 

Onderwijs en kinderopvang 0-18 jaar en 
intermediairs (GGD, JOGG, NME, LTO 
ea organisaties)

In alle regio’s is een samenhangend aanbod 
gepubliceerd waar groeiend aantal instellingen 
gebruik van maakt. Voor alle leeftijdsgroepen 
zijn goede basisprogramma's beschikbaar.

NME/STW 
5.2 NME/STW kwaliteit 

buitenlessen overig
Observeren schooltuinlessen en adviseren coördinatoren Coördinatoren schooltuinwerk 4 Coördinatoren zijn handelingsbekwaam bij 

lesobservaties
5.3 NME/STW kwaliteit 

buitenlessen overig
Observeren en adviseren NME buitenlessen NME docenten uit basisaanbod NME Professionalisering van ca 20 aanbieders van 

NME-lessen
5.4 Groene Schoolpleinen

groene schoolpleinen Scholen hebben weinig kennis of tijd hoe een groen 
schoolplein ingezet kan worden als buitenlokaal. Dit blijkt uit 
landelijk onderzoek en uit de quickscan Amsterdamse 
groene schoolpleinen. Om schoolplein te integreren in 
lessen; in te zetten als buitenlokaal moet een schoolteam 
begeleidt worden. ANMEC wilt de prpcesbegeleiding op zich 
nemen en daarin pro-actieve houding 

Basisonderwijs; buurt rondom 
basisschool , gemeente 

Advies schrijven naar gemeente over inzet 
groene schoolpleinen, handout Groene 
Schoolpleinen aanpassen en uitbreiden, 
aanbieden van procesbegeleiding aan scholen 

5.5 Duurzame voor- en 
naschoolse activiteiten

5.5 talentontwikkeling Brede talentontwikkeling buiten schooltijd voor kinderen en 
jongeren op het thema natuur , 
http://www.bsgids.nl/amsterdam/website/

Jeugd t/m 23 jaar en hun begeleiders Aanbod van cursussen en trainingen aan 
scholen en wijken in stadsdeel nieuw west, 
noord en zuid-oost concreet maken

Duurzame Energie
5.6 Plek onder de Zon Bovenbouw PO laten ontdekken wat je met zonne- energie 

kunt en bekend maken met beroepen die nodig zijn tbv 
energie transitie

 Jeugd 9-10 jaar, hun leerkrachten en 
ouders/verzorgers

Min. 8 groepen nemen deel en geven 
programma een 8.

5.7 samenwerking Vti partijen VTi betrekken bij o.a. project Plek onder de Zon om jeugd 
tijdig te interesseren voor opleiding/baan die nodig is voor 
uitvoering energietranisitie

jeugd, scholen, ouders/verzorgers, 
installatieberdrijven

 Concreet aanbod/informatie Vti verwerkt in 
programma

Duurzame scholen
5.8 Wonderwel Wonderwel is duurzame  leerlijn voor groep 1 t/m 8. In 2019 

hebben we de pilot uitgevoerd in 3 stadsdelen.  Scholen uit 
deze stadsdelen kunnen na deze pilot gebruik maken van 
Wonderwel.  In 2020 gaan we ook in de overige 4 
stadsdelen de mogelijkheden creeeren voor het kunnen 
uitvoeren van dit programma. Afhankelijk van positieve 
evalatie en financiering.

basischolen groep 1 t/m 8 financiering voor continuering voor het 
programma Wonderwel voor scholen in de nog 
niet betrokken stadsdelen. Het vinden van 
financiering voor structurele uitvoering 
Wonderwel voor alle stadsdelen. Iswm de 
betrokken partijen.

5.9 Eco-Schools Eco-Schools is methodiek die leerlingen en leerkrachten 
stimuleren tot duurzaam denken en doen (students led 
change).  Wij zijn accountmanager Eco-Schools Amsterdam 
en begeleiden scholen die deelnemen aan dit programma bij 
de proces tot het behalen van de groene vlag. 

basisscholen en voortgezet onderwijs schooljaar2018- 2019 zijn hebben we 5 scholen 
geworven om deel te nemen aan Eco-Schools. 
We willen in 2020 deze scholen geleiden naar 
het bronzen certificaat. Daarnaast gaan we 5 
nieuwe scholen werven voor deelname aan Eco-
Schools. Dit doen we door in gesprek te gaan 
met de gemeente voor financiering 
inschrijfkosten. 

5.10 Afvalproject Gemeente Amsterdam wilt graag dat scholen afval gaan 
scheiden. ANMEC biedt begeleiding aan scholen voor het 
implementeren van afscheiding, afreductie en afvaleducatie 
in opdracht van de gemeente 

basisscholen en voortgezet onderwijs Opdrachtverstrekking van de gemeente aan 
ANMEC voor het begeleiden van 10 scholen bij 
het geven van een impuls aan (zwerf) 
afvalscheiding, -reductie  en -educatie

Groenparticipatie
5.11 Inclusiviteit Groen en Buurt Hoe kunnen we de buurt betrekken bij groen enhoe kunnen 

we het groen betrekken bij de buurt. I.s.w.m. Binnentuinen 
gaan we een traject starten om tuinen van bewoners met 
andere culturele afkomst onderhouden met jongeren van 
dezelfde afkomst. 

jeugd en jongeren twee middagen organiseren  met jeugd en 
jongeren voor het opknappen van tuinen 

5.12 Buurtgroen020 Binnen elke stadsdeel komen groencoaches. Deze 
vrijwiligers ondersteuenen bewoners met het aanleggen en 
onderhouden van wijkgroen. Voor het verrijken van 
groenciaches met kennis en vaardigheden maken we 
trainingen op maat. Trainingen over groen, klimaat, 
rainproof, arbo en sociale vaardigheden 

vrijwilligers groencoaches in stadsdelen 2 groencoaches per stadsdeel geven we 4 
trainingen i.s.w.m. andere groene organisaties. 

5.13 Adminstratie groencoaches 
buurtgroen 020
Voortgezet onderwijs 

5.14 Adviseren en maatwerk VO 
ontwikkelen voor 2021, stage 
opdracht 

Onderzoeken van de doelgroep VO, welke vragen spelen in 
het veld VO, hoe kunnen we inspelen op deze vragen , wat 
is al bekend WUR? Praktijkonderzoek en advies mbv 
stagiaire

VO Ken je doelgroep onderzoek levert een 
kennisbasis voor verder beleid. Op de website 
inzichtelijk maken wat anmec voor VO kan 
betekenen voor duurzaam onderwijs

5.15 Versterken relatie HBO VO scholen maken weinig of geen gebruik van NME 
middelen. Samen het de Hva lerarenopleiding gaan we 
onderzoeken op welke wijze we VO docenten kunnen 
faciliteren bij duurzaamheidseducatie 

lerarenopleiding. Toekomstige 
leerkrachten

Inzicht in effectieve aanpak.

5.16 Overige (afhankelijk van 
financiele situatie)

Realiseren van aanvullende opdrachten die passen bij 
missie ANMEC

Indirect tbv jeugd tot 18 jaar Expertise ANMEC leidt tot aanvullende 
opdrachten (> € 160.000,-)waarmee de 
fiananciele ruimte wordt vergroot en de 
adviseurscapaciteit  kan worden uitgebreid
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Vervolg Toelichting activiteiten 

 

 

 

 

Naam Omschrijving Doel/doelgroep Resultaat

1 Centrale  Organisatie
1.1 Management en financien
1.2 Acquisitie en 

relatiemanagement
Het zichtbaar maken van ANMEC door kansen vanuit de 
gemeenschappen te agenderen bij de gemeente 
Amsterdam,en realiseren extra projectinkomsten. 

gemeente Amsterdam, stakeholders a.  € 160.000,- aanvullende opdrachten naast 
basisubidie                                                                   
b. 2 kansrijke projectvoorstellen agenderen bij 
de gemeente

1.3 Communicatie (marketing, 
intern, website en 
nieuwsbrieven)

Bereik doelgroepen ANMEC vergroten scholen, buurt(bewoners), ouders, 
kinderopvang en 
samenwerkingspartners

a. # website bezoekers stijgt Q4 15% tov Q1
b. Bereik social media kanalen Q4  stijgt 15% 
tov Q1
c. aantal abonnees nieuwsbrief stijgt met 15% 
tov Q1

1.4 Officemanagement en Support 
projecten

Ondersteuning adviseurs en netwerkpartners Adviseurs en klanten Adviseurs en klanten worden ondersteund.

2 ANMEC academie
2.1 Expertise Kennis- en relatieontwikkeling rondom onderwijs en 

educatie, middelen en methoden en thema's
Medewerkers ANMEC Expertise sluit aan bij actualiteit

2.2 Inspiratiesessies Organiseren van bijeenkomst voor en met doelgroep rond 
actueel thema.

Delen van expertise rond een thema en 
versterken van netwerk. Doelgroep: 
Amsterdammers die zich bezighouden 
met het thema en de jeugd

4 sessies met 80 deelnemers en een waardering 
van gemiddeld een 7,5

2.3 Communicatie- inhoudelijke 
bijdrage

Ontsluiten van kennis en informatie via passende 
communicatiekanalen

Alle relevante doelgroepen expertise en aanbod is actueel op website, 
wekelijkse updates actviteiten op social media 
en 8 nieuwsbrieven

2.4 Ontwikkeling workshops en 
trainingen

Ontwikkelen en verzorgen van trainingsaanbod dat aansluit 
bij behoeften in het veld en de actualiteit in thema's.

Amsterdammers die zich bezighouden 
met het thema en de jeugd > verhoging 
effectiviteit van educatie/participatie

voor 4 onderwerpen ons aanbod  beschikbaar 
maken 

2.5 Uitvoeren van workshops en 
trainingen

Open aanbod en trainingen op maat of in company in 
opdracht van doelgroepen evt i.s.m. Opleidingen

Pedagogisch medewerkers, 
leerkrachten, uitvoerders van 
educatieve programma's.

8 dagdelen trainingen/workshops verzorgd, cijfer 
7.5

3 NatuurMEdiatheek
3.1 Bezetting, in- en uitleen, maken 

educatieve hulpmiddelen
Toename van scholen die de weg naar ANMEC weten te 
vinden, toename van leen frequentie. 

 PO/VO/KO het ANMEC bereik vergroten naar stadsdelen 
Nieuw West, Zuid Oost en Noord. Toename 
lidmaatschap of leenfrequentie met 30% . 

3.2 Vervolg innovatie collectie tbv 
brede doelgroep

Up-to-date maken van de collectie.  energietransities, circulaire econononie  
biodiversiteit en klimaatadaptatie  
komen terug in aanbod

6 (ver)nieuwe paketten

4 Stadsloket advies 
4.1 Secretariaat NME-fonds 

Secretariaat NME-fonds ANMEC adviseert projectaanvragers, en draagt zorg voor 
het uitvoeringsproces. In 2020 willen we gaan kijken hoe we 
de spinnoff kunnen vergroten door projectaanvragen verder 
te helpen (adviseren over andere fondsen, meelezen met 
aanvragen, wel of niet opnemen in NME gids. 

bewoners, organisaties en bedrijven het tot succes brengen van NME fonds door het 
hele fonds te benutten. Minimaal 10 projecten 
onder het voetlicht brengen. Minimalaeen 
educatief project laten opnemen in NME gids 

4.2 Adviesfunctie, netwerk 
betrekken
Laagdrempelig advies Advies per mail, telefoon of op afspraak. Thuis, Kinderopvang, School en Buurt Delen expertise en verbinden van partijen.

4.3 Groen Platform Amsterdam 
Versterken samenwerking 
groene organisaties in kennis 
en advies

Aanjager van het groen netwerk, samenwerken, versterken 
en kennis delen met ook oa Pakhuis de Zwijger. Het 
organisateren  van netwerken bijeenkomsten en het 
(on)gevraagd advies geven naar gemeente rondom groene 
vraagstukken 

groene organisaties en en rondom 
Amsterdam. 

organiseren van werksessie voor input van de 
Groenvisie, organiseren en uitvoeren van twee 
netwerkbijeenkomsten 

4.4 Voedsel in de stad
Versterken samenwerking 
voedseleducatie in Amsterdam - 

Deelname netwerkraad Van Amsterdamse Bodem, 
samenwerken en versterken voedseleducatie-aanbod en 
beleid ism GGD, Gemeente en NME-partners

kinderopvang, primair onderwijs en VO 
en intermediairs

1x inspiratiebijeenkomst Voedseleducatie, meer 
kindermoestuintjes op KOV/BSO/PO-scholen, 
vergroting deelname Smaak- en kooklessen en 
boerderijeducatie.

5 Projecten
Jong Leren Eten NH

5.1 Jong Leren Eten Makelaars werken in opdracht an het Rijjk en Provincie aan 
het versterken van een breed aanbod voedseleducatie in 
hele provincie NH 

Onderwijs en kinderopvang 0-18 jaar en 
intermediairs (GGD, JOGG, NME, LTO 
ea organisaties)

In alle regio’s is een samenhangend aanbod 
gepubliceerd waar groeiend aantal instellingen 
gebruik van maakt. Voor alle leeftijdsgroepen 
zijn goede basisprogramma's beschikbaar.

NME/STW 
5.2 NME/STW kwaliteit 

buitenlessen overig
Observeren schooltuinlessen en adviseren coördinatoren Coördinatoren schooltuinwerk 4 Coördinatoren zijn handelingsbekwaam bij 

lesobservaties
5.3 NME/STW kwaliteit 

buitenlessen overig
Observeren en adviseren NME buitenlessen NME docenten uit basisaanbod NME Professionalisering van ca 20 aanbieders van 

NME-lessen
5.4 Groene Schoolpleinen

groene schoolpleinen Scholen hebben weinig kennis of tijd hoe een groen 
schoolplein ingezet kan worden als buitenlokaal. Dit blijkt uit 
landelijk onderzoek en uit de quickscan Amsterdamse 
groene schoolpleinen. Om schoolplein te integreren in 
lessen; in te zetten als buitenlokaal moet een schoolteam 
begeleidt worden. ANMEC wilt de prpcesbegeleiding op zich 
nemen en daarin pro-actieve houding 

Basisonderwijs; buurt rondom 
basisschool , gemeente 

Advies schrijven naar gemeente over inzet 
groene schoolpleinen, handout Groene 
Schoolpleinen aanpassen en uitbreiden, 
aanbieden van procesbegeleiding aan scholen 

5.5 Duurzame voor- en 
naschoolse activiteiten

5.5 talentontwikkeling Brede talentontwikkeling buiten schooltijd voor kinderen en 
jongeren op het thema natuur , 
http://www.bsgids.nl/amsterdam/website/

Jeugd t/m 23 jaar en hun begeleiders Aanbod van cursussen en trainingen aan 
scholen en wijken in stadsdeel nieuw west, 
noord en zuid-oost concreet maken

Duurzame Energie
5.6 Plek onder de Zon Bovenbouw PO laten ontdekken wat je met zonne- energie 

kunt en bekend maken met beroepen die nodig zijn tbv 
energie transitie

 Jeugd 9-10 jaar, hun leerkrachten en 
ouders/verzorgers

Min. 8 groepen nemen deel en geven 
programma een 8.

5.7 samenwerking Vti partijen VTi betrekken bij o.a. project Plek onder de Zon om jeugd 
tijdig te interesseren voor opleiding/baan die nodig is voor 
uitvoering energietranisitie

jeugd, scholen, ouders/verzorgers, 
installatieberdrijven

 Concreet aanbod/informatie Vti verwerkt in 
programma

Duurzame scholen
5.8 Wonderwel Wonderwel is duurzame  leerlijn voor groep 1 t/m 8. In 2019 

hebben we de pilot uitgevoerd in 3 stadsdelen.  Scholen uit 
deze stadsdelen kunnen na deze pilot gebruik maken van 
Wonderwel.  In 2020 gaan we ook in de overige 4 
stadsdelen de mogelijkheden creeeren voor het kunnen 
uitvoeren van dit programma. Afhankelijk van positieve 
evalatie en financiering.

basischolen groep 1 t/m 8 financiering voor continuering voor het 
programma Wonderwel voor scholen in de nog 
niet betrokken stadsdelen. Het vinden van 
financiering voor structurele uitvoering 
Wonderwel voor alle stadsdelen. Iswm de 
betrokken partijen.

5.9 Eco-Schools Eco-Schools is methodiek die leerlingen en leerkrachten 
stimuleren tot duurzaam denken en doen (students led 
change).  Wij zijn accountmanager Eco-Schools Amsterdam 
en begeleiden scholen die deelnemen aan dit programma bij 
de proces tot het behalen van de groene vlag. 

basisscholen en voortgezet onderwijs schooljaar2018- 2019 zijn hebben we 5 scholen 
geworven om deel te nemen aan Eco-Schools. 
We willen in 2020 deze scholen geleiden naar 
het bronzen certificaat. Daarnaast gaan we 5 
nieuwe scholen werven voor deelname aan Eco-
Schools. Dit doen we door in gesprek te gaan 
met de gemeente voor financiering 
inschrijfkosten. 

5.10 Afvalproject Gemeente Amsterdam wilt graag dat scholen afval gaan 
scheiden. ANMEC biedt begeleiding aan scholen voor het 
implementeren van afscheiding, afreductie en afvaleducatie 
in opdracht van de gemeente 

basisscholen en voortgezet onderwijs Opdrachtverstrekking van de gemeente aan 
ANMEC voor het begeleiden van 10 scholen bij 
het geven van een impuls aan (zwerf) 
afvalscheiding, -reductie  en -educatie

Groenparticipatie
5.11 Inclusiviteit Groen en Buurt Hoe kunnen we de buurt betrekken bij groen enhoe kunnen 

we het groen betrekken bij de buurt. I.s.w.m. Binnentuinen 
gaan we een traject starten om tuinen van bewoners met 
andere culturele afkomst onderhouden met jongeren van 
dezelfde afkomst. 

jeugd en jongeren twee middagen organiseren  met jeugd en 
jongeren voor het opknappen van tuinen 

5.12 Buurtgroen020 Binnen elke stadsdeel komen groencoaches. Deze 
vrijwiligers ondersteuenen bewoners met het aanleggen en 
onderhouden van wijkgroen. Voor het verrijken van 
groenciaches met kennis en vaardigheden maken we 
trainingen op maat. Trainingen over groen, klimaat, 
rainproof, arbo en sociale vaardigheden 

vrijwilligers groencoaches in stadsdelen 2 groencoaches per stadsdeel geven we 4 
trainingen i.s.w.m. andere groene organisaties. 

5.13 Adminstratie groencoaches 
buurtgroen 020
Voortgezet onderwijs 

5.14 Adviseren en maatwerk VO 
ontwikkelen voor 2021, stage 
opdracht 

Onderzoeken van de doelgroep VO, welke vragen spelen in 
het veld VO, hoe kunnen we inspelen op deze vragen , wat 
is al bekend WUR? Praktijkonderzoek en advies mbv 
stagiaire

VO Ken je doelgroep onderzoek levert een 
kennisbasis voor verder beleid. Op de website 
inzichtelijk maken wat anmec voor VO kan 
betekenen voor duurzaam onderwijs

5.15 Versterken relatie HBO VO scholen maken weinig of geen gebruik van NME 
middelen. Samen het de Hva lerarenopleiding gaan we 
onderzoeken op welke wijze we VO docenten kunnen 
faciliteren bij duurzaamheidseducatie 

lerarenopleiding. Toekomstige 
leerkrachten

Inzicht in effectieve aanpak.

5.16 Overige (afhankelijk van 
financiele situatie)

Realiseren van aanvullende opdrachten die passen bij 
missie ANMEC

Indirect tbv jeugd tot 18 jaar Expertise ANMEC leidt tot aanvullende 
opdrachten (> € 160.000,-)waarmee de 
fiananciele ruimte wordt vergroot en de 
adviseurscapaciteit  kan worden uitgebreid
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Bijlage 3 
 

Ambities ANMEC 2020 Doelen 2020 Status  
1.2    Acquisitie en relatiemanagement 
 

a.  €160.000,-   
b.  2 projectvoorstellen naar gemeente 

 

1.3    Vergroten bereik doelgroepen ANMEC a.  # website bezoekers stijgt Q4 15% tov Q1 
b.  Bereik social mediakanalen Q4 stijgt 15% tov Q1 
c.  # abonnees nieuwsbrief Q4 stijgt met 15% tov Q1  

 

2.2    Inspiratiesessies 4 inspiratiesessies, cijfer 8  

2.4.   Ontwikkelen workshops 4 nieuwe onderwerpen beschikbaar 
 

 

2.5    Uitvoeren workshops Aantal 9; cijfer 7,5  

3.1    Bereik en gebruik NatuurMEdiatheek   Toename lidmaatschap en uitleningen 30%  

3.2    Innovatie NatuurMEdiatheek 6 (ver) nieuw(d)e pakketten  

4.1    NME fonds  Fonds benutten, minimaal 10 passende aanvragen 
 

 

5.4    Groene schoolpleinen Minimaal 4 scholen nemen advies over  

5.5    (Buitenschoolse) talentontwikkeling Aanbod is concreet  

5.6    Plek onder de Zon  8 groepen nemen deel; cijfer 8  

5.9    Ecoschools  a.  5 scholen begeleiden naar brons 
b.  5 nieuwe scholen gaan van start 

 

5.10  Afval op school  10 scholen begeleiden  

5.11  Inclusiviteit Groen en Buurt 2 middagen knapt jeugd tuinen op  

5.12  Buurgroen 020 a.  2 groencoaches per stadsdeel 
b.  4 trainingen voor groencoaches 
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Bijlage 4 

 

ANMEC Begroting 2020 
 

 

 

 

  

BATEN Begroting
2020

omzet
8110 - lidmaatschappen & leermiddelen NatuurMEdiatheek 7.500
8120 - workshops en trainingen 5.000
7400 - werkbudget Jong Leren Eten 2 0
8190 - overige inkomsten 0

Totaal: omzet 12.500

subsidie gemeente Amsterdam
7110 - subsidie gemeente Amsterdam 587.000

Totaal: subsidie gemeente Amsterdam 587.000

inkomsten projecten
7340 - inkomsten Plek onder de Zon 0
7370 - inkomsten Jong leren eten 90.028
7385 - inkomsten Advies AIS Scholen 0
7400 - inkomsten Werkbudget Jong Leren Eten 0
7420 - inkomsten Lesobservaties NME locaties 0
7440 - inkomsten van Dijk Nijkamp Stichting 0
7450 - inkomsten Afval op School 0
7460 - inkomsten Wonderwel 0
7470 - inkomsten training lesobservaties 0
7585 - verwachte projectopdrachten/inkomsten 50.000
7590 - overige (nog te realiseren) inkomsten projecten 20.000

Totaal: inkomsten projecten 160.028

TOTAAL BATEN 759.528

ANMEC begroting 2020 definitief sept.2019



Jaarplan ANMEC 2020 10 

  

LASTEN Begroting
2020

salariskosten 455.000

overige personeelskosten
4110 - wervingskosten beheer 500
4120 - studie - en opleidingskosten 3.000
4130 - vrijwilligersvergoeding 2.000
4140 - reiskosten woon-werk 6.500
4150 - kantinekosten (koffie en thee e.d.) 1.000
4160 - inleenvergoeding NMT 14.500
4170 - werkkosten (uitjes, bonus, cadeau's, niet-zak. lunch) 4.000
4180 - ziekteverzuimverzekering - WAO gat verzekering 8.500
4185 - ontvangen ziekengeld 0
4190 - overige personeelskosten 1.000

Totaal: overige personeelskosten 41.000

huisvesting
4300 - huur 92.000
4320 - servicekosten 30.000
4340 - verzekeringen 750
4350 - specifieke aanschaffingen 0
4390 - overige huisvestingskosten 250

Totaal: huisvesting 123.000

kantoorkosten
4400 - kantoorbenodigdheden en -apparatuur 1.500
4410 - telefoon, fax e.d. 2.500
4415 - fotokopieën 10.000
4420 - porti 50
4430 - automatisering 17.500
4435 - internet 1.700
4440 - assurantie 1.000
4450 - abonnementen en contributies 1.500
4455 - drukwerk 0
4460 - representatie 700
4465 - vergader- en bestuurskosten 2.500
4470 - reis- en verblijfskosten 400
4475 - accountant 7.000
4480 - administratiekosten 12.000
4485 - overige externe adviezen 6.000
4490 - rente en bankkosten 500
4495 - overige algemene bedrijfslasten 1.000
4495 - kosten dubieuze debiteuren 0

Totaal: kantoorkosten 65.850

afschrijvingen
4610 - afschrijving automatisering 2.500
4620 - afschrijving kantoorinventaris 2.500

Totaal: afschrijvingen 5.000

doorberekening uren naar projecten -55.000

activiteitenlasten
5310 - leer- en hulpmiddelen NatuurMEdiatheek  
5315 - kosten workshops 3.000
5320 - PR en folders ANMEC 2.500
5340 - overige ontwikkel- en activiteitenkosten 1.500
5350 - website / nieuwsbrief 3.000

Totaal: activiteitenlasten 10.000
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LASTEN (vervolg) Begroting

2020
uitgaven t.l.v. NME fonds

5420 - kosten overige Amsterdamse NME-initiatieven 19.000
5490 - overige kosten NME (out of pocket) 0

Totaal: uitgaven t.l.v. NME fonds 19.000

projecten
5540 - kosten Plek onder de Zon 0
5570 - kosten Jong Leren Eten 90.000
5585 - kosten Advies AIS Scholen 0
5600 - kosten Werkbudget Jong Leren Eten 0
5620 - kosten Lesobservaties NME locaties 0
5640 - kosten Anmec Academie (Van Dijk Nijkamp Stichting) 0
5650 - kosten Afval op School 0
5690 - out of pocket kosten projecten 5.000

Totaal: projecten 95.000

overige kosten
5600 - kosten Werkbudget Jong Leren Eten 2 0
5790 - overige project kosten 678

Totaal: overige kosten 678

TOTAAL LASTEN 759.528

RESULTAAT uit normale bedrijfsvoering 0

rente 0

RESULTAAT na financiele baten en lasten 0

mutatie continuiteitsreserve 0
mutatie bestemmingsreserve Anmec Academy 0
mutatie algemene reserve 0
mutatie bestemmingsreserve personeelskosten 0
mutatie bestemmingsreserve automatisering 0

Mutatie algemene reserve 0


