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Voor leidinggevenden van NME 
organisaties en duurzaamheidscentra 
organiseerden we in 2015 drie 
inspirerende bijeenkomsten: de lan-
delijke netwerkdag, de jaarbijeen-
komst en een nieuw en zeer geslaagd 
initiatief was de GDO tweedaagse. 
 
Onderwerpen van gesprek zijn het in 
beeld brengen van de meerwaarde van 
de organisatie, de ontwikkeling van 
nieuwe verdienmodellen, hoe om te 
gaan met de talrijke lokale initiatieven, 
de positionering van de NME organisatie 
binnen die lokale netwerken en binnen 
de gemeentelijke organisatie. En tot 
slot, zeker niet onbelangrijk: hoe je 
als leidinggevende de medewerkers 
meeneemt in die veranderende 
omgeving.

Benchmark
Ook hebben leidinggevenden in 2015 een 
intervisiegroep gevormd, waarin zij hun 
kennis en ervaringen delen over actuele 
vraagstukken, zoals bezuiniging en/of 
verzelfstandiging. Daaruit is ook het idee 
ontstaan voor een benchmark, wat een 

handvat kan bieden voor een bewustere 
exploitatie. "Collega-directeuren helpen 
elkaar zo echt een stap verder", aldus 
moderator Vivian Siebering, die de 
bijeenkomsten mede organiseert en de 
leidinggevenden ondersteunt. 
Dat doet zij samen met een kerngroep, 
die fungeert als klankbord en 
sparringpartner. De kerngroep bestaat 
uit Olle Mennema (NME Den Haag en 
voorzitter NME Netwerk), Arjanne 
Lagendijk (NMCX, Haarlemmermeer), 
Monique Verstraten (Natuurcentrum 
Arnhem) en Ingrid Veltkamp (NME 
Culemborg).
Komend jaar gaan we vanuit GDO 
volop door met het faciliteren van de 
kennisuitwisseling in het netwerk en het 
vertegenwoordigen van het lokale NME 
werk bij lokale bestuurders en landelijke 
partners, zoals DuurzaamDoor, 
DuurzaamDoen en de werkgroep 
Landelijke Afval Communicatie.
Nieuwe mensen vanuit leidinggevende 
of beleidsverantwoordelijke functies, 
zijn welkom om aan te haken. Meer 
informatie bij Vivian Siebering: 
v.siebering@vereniginggdo.nl.

Maatschappelijk initiatief was het 
jaarthema van GDO in 2015. “De rol 
van politiek, gemeenten en rijk is aan 
het kantelen naar meer samenwerken 
met maatschappelijke initiatieven en 
naar meer netwerkend werken," stelt 
GDO-voorzitter Henk Mirck.

Vitale onderwerpen zoals energie, 
afval, water, klimaatverandering vragen 
om het (nog) meer betrekken van de 
samenleving, om gedragsverandering 
en vooral om samenwerking. Als 
netwerk van circa 100 gemeenten en 
NME organisaties heeft GDO zich in 
2015 ingezet om te ontdekken hoe 
we de verbinding kunnen maken met 
initiatieven van bewoners en organisaties 
en hen kunnen ondersteunen om 
duurzame ontwikkeling dicht bij huis en 
op lokaal niveau mogelijk te maken.

Toegevoegde waarde
In diverse bijeenkomsten zijn we 
ingegaan op de grote vraag waar 
gemeenten en NME organisaties mee 
worstelen: hoe ga je om met initiatief 
van bewoners? Feit is dat veel NME- 

en duurzaamheidscentra financieel 
onafhankelijker cq ondernemender 
moeten worden. Uitgewisseld is wat het 
faciliteren van de energieke samenleving 
daarin kan betekenen. En hoe NME 
organisaties hun toegevoegde waarde 
en jarenlange ervaring optimaal kunnen 
benutten.

Kracht in Nederland en GreenWish zijn 
hierin onze partners. Onze leden hebben 
bewonersinitiatieven gestimuleerd zich
aan te melden op MAEXchange.nl, 
het instrument dat inzicht geeft in de 
maatschappelijke waarde van activiteiten 
uit de samenleving. 
Tijdens onze jaarbijeenkomst in Den 
Haag ontving Natuurcentrum Arnhem 
de eerste MAEXchange-analyse van 
lokale bewonersinitiatieven. Deze 
analyse geeft inzicht waaraan zij 
behoefte hebben, waardoor een NME 
organisatie gericht weet wat zij kan 
toevoegen. Partner GreenWish had al 
eerder de training 'Ondersteunen van 
maatschappelijk initiatief' voor ons 
verzorgt en doet dat in 2016 opnieuw.

Verantwoordelijkheidsbesef
Voorzitter Henk Mirck benadrukt dat 
bestuurders in beeld moeten krijgen wat 
de NME-sector aan mooie instrumenten 
in zijn gereedschapskist heeft. 

"Organische netwerken poppen op; 
mensen die met passie en energie 
een doel willen nastreven, maar 
vastlopen op ambtelijke processen. 
NME heeft bij uitstek de ervaring om 
die netwerken te ondersteunen. Het 
besef groeit dat we voor vrijwel elke 
opgave verbindingen aan moeten 
gaan met andere (netwerk)partijen. 
Niet alleen om belanghebbenden te 
betrekken, maar juist ook omdat het 
collectieve verantwoordelijkheidsbesef 
tot groter resultaat leidt. Voor NME 
is een belangrijke verbindende rol 
weggelegd."

Voorzitter Henk Mirck, wethouder Zwijndrecht

Leidinggevenden helpen elkaar verder

NME Netwerk werkt

'Voor NME is een belangrijke 
verbindende rol weggelegd'

Henk Mirck, voorzitter GDO

Winnaars Arjanne Lagendijk en Rudy Klaassen (NMCX) 
te midden van de juryleden Jacqueline van Dongen (wethouder Den 
Helder, GDO-bestuurslid) en Roel van Raaij (min EZ).

NMCX Haarlemmermeer is de 
winnaar van de Henk Klein Award 
2015. De award werd tijdens onze 
jaarbijeenkomst op 5 november 
overhandigd aan Arjanne Lagendijk en 
Rudy Klaassen voor hun betrokkenheid 
bij het maatschappelijk initiatief 
Energiecafé in Kerkcentrum De Ark.

De jury bestond uit Jacqueline van 
Dongen, wethouder van Den Helder 
en bestuurslid van GDO, Roel van Raaij 
van het ministerie van EZ/ Programma 
DuurzaamDoor en Henk Klein, oud-
directeur van GDO. Adviseur was 
Silvia de Ronde Bresser van Kracht in 
Nederland. 

De jury koos uit negen aanmeldingen 
voor NMCX en het Energiecafé. "Het 
is een initiatief uit de samenleving, het 
verbindende element met diverse andere 
initiatieven en de woningcorporatie is 
sterk, het zet in op verbetering van de 
kwaliteit van de leefomgeving en kan 
goed landelijk worden opgeschaald," 
aldus de jury. 

Aanmelden
In 2016 wordt er opnieuw een Award 
uitgereikt aan een NME organisatie, 
aangesloten bij ons NME Netwerk, die de 
energie uit de samenleving ondersteunt.

Lees verder op pagina 2

Eerste Henk Klein Award naar NMCX Haarlemmermeer

De andere genomineerden voor de Henk Klein Award waren:

CNME Amersfoort met Soesterkwartier en Echt Eten Metwerk
Natuurcentrum Arnhem met de Blauwe WijkEconomie
NME Zoetermeer - Wijktuin De Zoete Aarde
De Helderse Vallei - Koffie op de boerderij
Stad & Natuur Almere met De Wolunie en Herbert Koster (IVN) 
Energiek Moerdijk met wethouder Jaap Kamp

"In veel gemeenten speelt hetzelfde. Maatschappelijk initiatief ondersteunen doe je 
niet zo maar. Er is behoefte aan scholing rond burgerparticipatie."
Marie-José Brandsma, NME Haarlem - tijdens jaarbijeenkomst
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Bij de opening van de Groeistof-
tweedaagse memoreerde Olle 
Mennema, hoofd milieueducatie 
NME Den Haag en voorzitter van 
het NME Netwerk, dat het de 
eerste keer was dat zo'n grote 
groep leidinggevenden bijeen was. 

Ook stond hij stil bij het doel van de 
bijeenkomst: met elkaar kijken waar 
we heengaan. "Zaken die goed zijn 
behouden, maar ook kijken naar 
vernieuwingen en de kracht benutten 
die we met elkaar hebben."
Gastvrouw Katelijne van Spronsen 
van De Helderse Vallei deelde haar 
motto: geen compromis in kwaliteit. 
Dat geldt voor de professionals, 
maar ook in wat het centrum wil 
uitstralen. In en rond deze prachtige 
locatie kwamen aan bod: zaken 
doen anno nu: #durf te vragen, 
de Maatschappelijke AEX, nieuwe 
verdienmodellen, werken met 
(lokale) netwerken en hoe neem je 
je medewerkers mee? Roel van Raaij 
(ministerie EZ/DuurzaamDoor) gaf 
een toelichting op de whitepaper 
Natuur, Milieu, Duurzaamheid en 
Onderwijs. 

'Onze gezamenlijke kracht benutten'

•  Samen  met  3  partners  stelden 
we in opdracht van het Programma 
DuurzaamDoor een Agenda voor de 
toekomst op. Belangrijke conclusie is dat 
meer ruimte gemaakt moet worden voor 
inbreng van maatschappelijk initiatief. De 
agenda is voorgelegd aan staatssecretaris 
Martijn van Dam.

•  Waterambassadeur  Anneke  van  Veen 
is actief in het Delta programma. Zij maakt 
een handreiking voor kinderboerderijen, 
gericht op klimaatbestendigheid en 
waterbewustzijn.

•  Een  adequaat  onderwijsgebouw  is  van 
wezenlijk belang voor goed onderwijs en 
leerprestaties. Om verduurzaming van 
scholen op grote schaal te versnellen, is 
de Green Deal Verduurzaming Scholen 
gesloten. De werkgroep Energie Lokaal 
van ons NME-netwerk heeft scholen en 

gemeenten hierbij ondersteund.

•  Onze  publicatie  'Het  Lakenplein, 
klimaatbestendig  en  prachtig'  is  door  het 
kwaliteitscentrum voor woningcorporaties 
KWH en het Corporatiehuis gekozen als een 
best practice.

•  Samen  met  Utrecht  Natuurlijk  dachten 

we mee over het landelijk uitrollen van een 
Nationale Waterweek.  Wij gingen op zoek 
naar uitvoerende partners om week van het 
water op te schalen en om deze inhoudelijk 
te verbeteren. 

•  Tijdens  diverse  Groenblauwe 
regiobijeenkomsten van DuurzaamDoor 
verspreid over het land hebben we 
workshops en discussietafels geleid.

•  Samen  met  vSKBN  hebben  we  een 
opzet gemaakt voor de boerentafels over 
de toekomst van de Kinderboerderij: 
'Publieksboerderijen,  een  duurzame 
toekomst  voor  educatie  en  initiatief'.    Ook 
brachten we nieuwe verdienmodellen voor 
deze sector onder de aandacht.

•  In  november  waren  we  te  gast  bij  de 
bijeenkomst over (zwerf)afvaleducatie in de 

provincie Friesland. NME-centra en andere 
aanbieders toonden hun educatieaanbod 
aan contactambtenaren om het aanbod te 
verbinden en samen na te denken over de 
eigen ambities de komende jaren.

•  De  contacten  met  Klimaatverbond 
Nederland zijn geïntensiveerd om meer 
gezamenlijke activiteit op te pakken en 
samen binnen gemeenten een grotere 
impact te bereiken.

•  Met de NME organisaties in Haarlem en 
Maastricht werken we in Europees verband 
samen aan regionale duurzame transitie.

•  Onze  Waterambassadeur  Anneke  van 
Veen  liep  mee  met  de  Climatemiles  van 
Urgenda naar de Klimaattop in november in 
Parijs.

Dit deed GDO ook in 2015... 

Green Deal Verduurzaming

Afvaleducatie

Regiobijeenkomst DuurzaamDoor

Nieuwe leden GDO-bestuur
Tijdens  de  ALV  in  november  2015  zijn  Cora-Yfke  Sikkema  (wethouder 
Haarlem) en Wim van den Beucken (wethouder Venlo) officieel toegetreden 
tot het bestuur en hebben we afscheid moeten nemen van Selçuk Akinci 
(voormalig  wethouder  van  Breda).  Wij  zijn  hem  dankbaar  voor  zijn  inzet. 
Wim van den Beucken bekleedt de functie van penningmeester.
Onze bestuursleden vertegenwoordigen namens de VNG alle gemeenten 
in het interbestuurlijk overleg op landelijk niveau (Regiegroep). Ook in de 
commissie Milieu & Mobiliteit van de VNG heeft het GDO-bestuur zitting.

Ons huidige bestuur bestaat uit: 

Henk Mirck
voorzitter
wethouder Zwijndrecht
h.mirck@zwijndrecht.nl

Wim van den Beucken
penningmeester
wethouder Venlo
 w.vandenbeucken@venlo.nl

Jacqueline van Dongen
wethouder Den Helder
j.van.dongen@denhelder.nl

Cora-Yfke Sikkema
wethouder Haarlem
cysikkema@haarlem.nl

Albert van der Ploeg
wethouder Dongeradeel

a.vanderploeg@dongeradeel.nl

Olle Mennema
voorzitter van NME Netwerk
hoofd NME gemeente Den Haag
olle.mennema@denhaag.nl

Onze ambassadeurs:
Anneke van Veen
Water
ae.van.veen@kpnmail.nl

Anne Koning
Groen
anne@annekoning.nl

Frank Speel
Algemeen
frankspeel@gmail.nl

Directeur Arjanne Lagendijk licht 
de  werkwijze  toe  van  NMCX 
Haarlemmermeer: "Als wij aan een project 
beginnen, weten we niet altijd of iets 
uitgroeit tot een volwaardig project met 
een kop en een staart. En dat is kenmerkend 
voor onze manier van werken: volg de 
energie. Deze werkwijze opent vaak 
weer nieuw perspectief, er doen zich 
onverwachte kansen en mogelijkheden 
voor. We vergelijken het wel eens met een 
complex van tandraderen, die allemaal in 
elkaar grijpen. Met onze vliegwielfunctie 

geven we ergens een zwieper aan en 
zetten het geheel in beweging."

Dynamisch
En soms loopt een wieltje vast, maar gaan 
er onverwacht anderen draaien. "Die 
geven we dan weer een extra duwtje en zo 
ontstaat er een dynamisch geheel, waarbij 
het einde lang niet altijd datgene was 
wat van te voren bedacht was, maar juist 
vaak meer oplevert. Zoals in kerkcentrum 
De Ark: van het idee voor het uitdelen 
van een ledlamp naar een duurzame 
beweging! De X in onze naam komt door 
deze werkwijze steeds meer tot uiting: 
verbinding voor een duurzame lokale 
transitie.  Woningcorporatie  Ymere  heeft 
de uren betaald voor onze inzet voor het 
Energiecafé.  We  zoeken  altijd  partners 
voor de financiering van projecten en dat 
maakt dat onze organisatie kan groeien."
www.nmcx.nl

Aanmelden voor de Henk Klein Award 
2016 kan via info@vereniginggdo.nl

NMCX zoekt verbinding voor 
duurzame lokale transitie

Arjanne Lagendijk (l) in Energiecafé

Carla van Dorp, CNME Amersfoort

Moderator Vivian Siebering

De afronding van de serie 
Transitietafels Water leverde 
gouden tips op voor samenwerken 
aan een klimaatbestendige stad. 

De bijeenkomst eind mei in Dordrecht 
vormde een wrap-up van vijf eerdere 
transitietafels in het land. Opnieuw 
gingen wethouders, ambtenaren, 
bestuurders van waterschappen, 
onderwijs, ondernemers en 
bewoners met elkaar om de tafel om 
te komen tot verdere stappen. Alle 

aanwezigen zijn ervan doordrongen 
dat de wateropgaven te serieus zijn 
voor vrijblijvendheid. Bewoners, 
ondernemers en onderwijs moeten 
hierbij betrokken worden, wat nog 
onvoldoende gebeurt. 

Een brochure met concrete acties om 
hierin verandering te brengen, is te 
vinden op 
www.vereniginggdo.nl 
en verkrijgbaar via 
info@vereniginggdo.nl 

Gouden tips: samen werken 
aan klimaatbestendige stad

Na de kennissessie kijken bij het C2C-stadskantoor in Venlo.

Lakenplein Leiden

In het C2C-Centre in Venlo hielden we in september 
een kennissessie in de transitie naar een circulaire 
economie: cradle to cradle biedt kansen voor 
ondernemers, onderwijs en overheid.

Het Stadskantoor in Venlo, dat volgens de C2C-principes 
wordt gebouwd, is zo'n voorbeeld waar wethouder Wim 
van den Beucken buitengewoon trots op is. Aanvankelijk 
ontmoette hij vooral scepsis, maar de open dag alleen al 
trok 1100 nieuwsgierige bezoekers. Alle medewerkers en 
bezoekers krijgen na de opening van het gebouw in 2016 
uitleg over toegepaste materialen en effecten.

Besparen
De vraag komt op hoe we barrières om niet te kiezen voor 
cradle to cradle weg kunnen nemen. Van den Beucken 
suggereert  door  C2C  niet  te  beleggen  bij  de  portefeuille 
milieu, maar bij de wethouder van economische zaken en 
financiën. 
"Het woord duur blijft vaak hangen, maar uiteindelijk 
besparen we met de keuze voor deze bouwmethode 
ook  nog  eens  17  miljoen  euro  en  levert  het  een  gezond 
werkklimaat op voor onze medewerkers", zegt hij. 
"Als gemeente kunnen we projectontwikkelaars en 
beleggers niet verplichten om duurzaam te bouwen, maar 
we kunnen wel eisen stellen. En zelf het goede voorbeeld 
geven. Het vraagt een mindset. Mensen worden vaak pas 
enthousiast als ze horen wat het oplevert. We moeten hen 
inspireren, verleiden en ontzorgen."
NME kan in het bewustmaken op dit gebied  van bewoners, 
organisaties en bedrijfsleven ook een rol spelen, stelt 
moderator Jean Eigeman.

Het gebouw als leermiddel
Koen Kemps, directeur van basisschool De Zuidstroom  
in Venlo gaf inzicht hoe hij zijn leerlingen, ouders, 
buurtbewoners, de wijk en andere onderwijspartners 
betrekt  bij  zijn  C2C-schoolgebouw  in  aanbouw:  het 
gebouw als leermiddel! 
Zijn school zet samen met ouders en onderwijspartners 
een nieuwe leerlijn op, waarin leerlingen bijvoorbeeld 
de energiecijfers gebruiken in hun rekenlessen en de 

woordenschat wordt verrijkt. Buurtbewoners worden 
betrokken bij schoonmaakacties en de buurtmoestuin.

Slimme stenen
Directeur  Dolf  Le  Conge  Kleyn  van  duurzaam 
bestratingbedrijf Excluton uit Druten presenteerde zijn 
twee  slimme  stenen:  een  steen  die  CO2  reduceert  door 
toepassing van het mineraal Olivijn (zuivert lucht en 
bodem) en een lichtgevende steen (bespaart energie en 
verbetert sociale veiligheid). 

De bestrating van Excluton is als eerste in Europa 
Cradle  to  Cradle  zilver  gecertificeerd.  "Duurzaamheid 
triggert  innovatie",  stelt  Le  Conge  Kleyn.  "Wij  geloven 
in duurzaamheid, het toont onze ambitie en geeft daar 
richting. De markt vraagt om duurzame producten, maar 
het vereist een nieuwe manier van denken van producent 
en opdrachtgever."

Kennissessie bij C2C-Centre in Venlo 

'Cradle to cradle is nodig, loont en leuk'

Roel van Raaij, DuurzaamDoorErvaring uitwisselen

Nationale Waterweek

Kennis delen

Bij GDO zijn 100 gemeenten en 120 NME organisaties aangesloten.

Marcia van der Vlugt van het ministerie van I&M.

'Deel kennis; zo kunnen 
we elkaar omhoog tillen'

GDO stimuleert de totstandkoming van regionale 
bijeenkomsten en faciliteert deze met haar kennis 
en netwerk. Wilt u ook een bijeenkomst in uw regio 
met bestuurders, NME-organisaties, onderwijs en 
bedrijfsleven? Neem contact op met moderator Jean 
Eigeman: j.eigeman@vereniginggdo.nl
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De leden van ons NME Netwerk weten 
elkaar steeds beter te vinden en boeken 
mooie resultaten in de werkgroepen. 
Ook steeds meer partners sluiten zich 
aan, zoals Rijkswaterstaat, het ministerie 
van I&M, de Unie van Waterschappen 
en de Nederlandse Vereniging van 
Reinigingsdiensten.

Pitch
In 2015 is de werkgroep Water en 
Klimaatadaptatie opgezet, die NME beter 
gaat positioneren rond dit actuele thema. 
Er is een concrete ‘pitch’ ontwikkeld om 
het lokale NME werk beter te presenteren 
aan relevante partijen. De wateropgaven 
vragen om een actieve en gecoördineerde 
aanpak. Communicatie, educatie en 
stimuleren van bewustwording van 
steeds groter belang. Het NME werkveld 
beschikt bij uitstek over de kennis, 
ervaring en (sociale) instrumenten om 
bewustwording te stimuleren.

Afvalvrije scholen
De werkgroep (Zwerf)afval/circulaire 
economie telt ruim 60 NME medewerkers 
die met (zwerf)afval projecten bezig 
zijn en mensen van Rijkswaterstaat, 
GemeenteSchoon en NederlandSchoon. 
Er zijn vier goede NME producten 
geselecteerd voor het basisonderwijs 
over de aanpak van zwerfvuil. Ook zijn 
ervaringen gedeeld over het aangaan 
met overeenkomsten met gemeenten 
en afvalbedrijven én over projecten voor 
voortgezet onderwijs om in 2016 de 
stap te maken naar het thema Afvalvrije 
Scholen. Het thema verschuift naar afval 
is grondstof en voor 2016 is de ambitie om 
NME lokaal beter zichtbaar te maken als 
partij op dit thema. 

EnergieEducatie
De focus van de werkgroep Energie lag in 
2015 op het samenstellen van een portfolio 
EnergieEducatie en het opschonen 
van GroenGelinkt. De website www.
energieeducatie.nl krijgt een update en 
wordt gekoppeld aan het traject Green 
Deal Verduurzaming Schoolgebouwen, 
dat beter zicht moet krijgen op het fijn 
gewortelde NME netwerk. In 2016 
wordt een 'nieuw' onderwerp bij de kop 
gepakt: samenwerken met lokale energie-
initiatieven. De werkgroep bestaat uit 
zo’n 30 leden, NME-ers en overige 
stakeholders, zoals Klimaatverbond en 
RVO.

 
GDO initieert, stimuleert en organiseert 
de NME werkgroepen samen met haar 
partners IVN, Veldwerk Nederland (sinds 
1 januari 2016 samengegaan met IVN) en 
SME Advies in het NME Platform. Meedoen 
of meer weten? Neem contact op met 
Vivian Siebering, moderator van ons NME 
Netwerk: v.siebering@vereniginggdo.nl

Werkgroepen positioneren NME
rond water, klimaatadaptatie, 
energie, afval en grondstoffen Leren en meedoen,

werken aan een 
nieuwe economie
GDO werkt sinds 2008 aan 
nieuwe vormen van educatie 
en ontwikkeling. Op zoek naar 
versterking van natuur en milieu met 
andere werkwijzen dan voorheen. 
Zonder overigens de binding met 
het oorspronkelijke NME-werkveld 
op het spel te zetten. Kinderen 
en jongeren blijven een centrale 
doelgroep, evenals overdracht van 
kennis. Het perspectief is wel ruimer, 
meer dan voorheen spelen (groot) 
ouders een rol, meer ook gaan we 
door op handelingsperspectief. 

Aansluiten
De grootste verandering is dat 
gemeenten en NME diensten veel nadrukkelijker willen aansluiten op 
maatschappelijk initiatief en op innovatieve vormen van samenwerking 
om duurzame ontwikkeling in een stroomversnelling te brengen. Op 
inhoud door te koppelen tussen thema's. Afval en energie verbinden 
door het bewustzijn dat gescheiden inzamelen en hergebruik nieuwe 
energiebronnen kunnen ontsluiten, aandacht voor waterbeheer en de 
potenties hiervan in de vergroening van stedelijk gebied. Stadslandbouw 
als aanjager van meer verantwoorde voeding en aandacht voor de 
bijdragen van een groenere leefomgeving aan gezondheid. 

Partners
Ook komen nieuwe partners in beeld, zowel uit de wereld van 
het bedrijfsleven (maatschappelijke ondernemers, afvalbranche, 
energiecoöperaties, in het veld van maatschappelijke organisaties 
Klimaatverbond, GreenWish, Kracht in Nederland, gebiedscoöperaties 
als Dirk III, verdiept de binding met oude partners zich (IVN, RVO, 
vSKBN) en ontstaan ander verbindingen met de overheden – Unie van 
Waterschappen, VNG, niet alleen de klassieke ministeries (EZ, I&M 
-DuurzaamDoen) maar ook Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. 
Zelfs internationaal in Benelux en EU verband oriënteert GDO zich samen 
met NME diensten in Haarlem en Maastricht.

Circulair
In 2015 hebben die ontwikkelingen een gemeenschappelijke noemer 
gekregen door ons werk veel consequenter te koppelen met het streven 
naar een nieuwe, een meer circulaire economie. Een transitieproces van 
lange adem, waarin op regionaal en lokaal niveau producenten, boeren, 
meubelmakers, bakkers en consumenten andere relaties aangaan. 
Markten gaan weer dichter op het dagelijks leven in dorpen en steden 
functioneren, er kan directer gewerkt worden aan het terugdringen van 
schade aan natuur en leefomgeving.

Begrijpelijk
Het lijken soms grote woorden en het is dan ook de kunst het klein en 
begrijpelijk te houden. Dat doen we binnen ons jaarthema voor 2016 'Afval 
als grondstof'. En met een gids voor NME centra, kinderboerderijen etc. 
om waterbeheer rond straat, huis en school leuker en groener te maken. 
Door groot en klein te combineren, laten we aan onze partners zien waar 
de kracht van onze sector zit. We vergroten onze aantrekkingskracht 
en laten zien dat we een relevante partner zijn in processen van 
vergroening, economische innovatie en vooral dat we kunnen verbinden 
op lokaal niveau. Met actieve burgers, met scholen, met vrijwilligers, 
met ondernemers. Samen werken aan een nieuw soort didactiek voor de 
publieke gemeenschap, kracht van onderop, inspiratie voor bovenover.

Jean Eigeman
Moderator bestuur GDO
Neem voor meer informatie of lidmaatschap 
contact op j.eigeman@vereniginggdo.nl

GDO in 2016

Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van de Vereniging GDO.

Teksten: Conny Taheij, Jean Eigeman
Foto's: Conny Taheij, SME Advies, Milieueducatie Den Haag, 
   Nick Schinkelshoek
Vormgeving: Studio Westkaap

GDO is ook online actief, kijk naar:

www.vereniginggdo.nl
info@vereniginggdo.nl

  @vereniginggdo
  #gdonetwerk

Contact GDO

Moderator bestuurlijk netwerk: 
Jean Eigeman, j.eigeman@vereniginggdo.nl, 06-53280029

Moderator NME Netwerk: 
Vivian Siebering, v.siebering@vereniginggdo.nl, 06-46375025

Het GDO-jaarverslag is met zorg voor mens en milieu geproduceerd:

Watereducatie 
Jean Eigeman, bestuurlijk moderator

Aanpak zwerfafval

Energieke Scholen

Onze partners:
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