STIC

HTIN

G

INTERACTIEF KENNISNETWERK
VOOR GROENE BUURTINITIATIEVEN
Om de vele groene buurtinitiatieven in een gemeente met elkaar in verbinding te brengen kan een interactief
digitaal platform een waardevol hulpmiddel zijn. Het platform van gebiedonline.nl is specifiek ontwikkeld om voor
en door bewoners in een bepaald gebied of omtrent een bepaald thema een digitale ontmoetingsplek te creëren
waar snel en eenvoudig kennis kan worden gevonden en gedeeld. In Amsterdam is in 2019 een digitaal platform
voor groene initiatiefnemers opgezet, buurtgroen020.nl. Onder de vlag van Stichting Steenbreek kan dit concept
ook in andere gemeenten worden toegepast.

HOE IS BUURTGROEN020 ONTSTAAN?

iets plaatst wordt het direct getoond op het platform

In Amsterdam is sinds begin 2019 een digitaal platform

en komt het in de wekelijkse nieuwsbrief, die bestaat uit

voor groene initiatiefnemers opgezet, buurtgroen020.nl,

actuele content van de deelnemers. Andere bijzondere

waar lokale groencoaches aan zijn gekoppeld.

functionaliteiten zijn een overzichtskaart met groene

Buurtgroen020 in Amsterdam is opgezet voor en door

buurtprojecten en een groene activiteitenkalender die

bewoners die zich (willen) inzetten voor het vergroenen

je als deelnemer zelf kunt vullen. Het platform vormt zo

van hun buurt. Via een gebruikerspanel zijn verschillen-

een levendig en interactief kennisnetwerk voor en door

de groene vrijwilligers en professionals betrokken bij

groene vrijwilligers en professionals.

de ontwikkeling van het platform. Hierbij is specifiek
gelet op de gebruiksvriendelijkheid en zijn vraaggerichte

WAT ZIJN GROENCOACHES?

functionaliteiten ontwikkeld. Met het gebruikerspanel

In Amsterdam zijn aan het platform lokale groencoa-

is ook de naam (en de url) van het platform gekozen en

ches gekoppeld. Dit zijn praktijkdeskundigen die reeds

is het logo ontworpen. Hierdoor is samen gewerkt aan

betrokken zijn bij een of meerdere groene buurtpro-

het eigenaarschap van het platform en is een brede en

jecten. De groencoaches plaatsen zelf content op het

actieve betrokkenheid gerealiseerd. Deze betrokken-

platform en sporen buurtbewoners aan om dat ook te

heid wordt verder gestimuleerd door de inzet van lokale

doen. Ook vormen de groencoaches laagdrempelige

groencoaches.

aanspreekpunten voor bewoners met vragen en ideeën
over buurtgroen. Voor vrijwillige groencoaches is een

HOE WERKT HET PLATFORM?

uitgebreide training ontwikkeld. Ook worden e-learn-

Iedereen die zich (gratis) aanmeldt via de site van

ingmodules ontwikkeld voor professionals (bijvoorbeeld

Buurtgroen020 kan actief deelnemen aan het kennis- en

medewerkers van gemeenten, welzijnsorganisaties,

netwerkplatform. Wanneer je een profiel hebt aange-

woningcorporaties, aannemers, sociale werkvoorziening)

maakt kan je zelf iets plaatsen, zoals een project, orga-

die betrokken (kunnen) zijn bij buurtgroen.

nisatie, activiteit, bericht, vraag of aanbod. Wanneer je

WWW.STEENBREEK.NL

WWW.BUURTGROEN020.NL

WAT ZIJN DE RESULTATEN IN
AMSTERDAM?
De resultaten van het concept van Buurtgroen020 (platform en groencoaching) in Amsterdam zijn:
• ca. 30.000 unieke bezoekers op het platform;
• ca. 500 actieve deelnemers (plaatsen content);
• ca. 100 organisaties actief betrokken;
• overzichtskaart met ruim 100 voorbeeldprojecten;
• wekelijkse nieuwsbrief met actuele content;
• boordevolle groene activiteitenkalender;

platform (met url) worden gekozen. Ook kunnen vanuit
DNM toegepaste vormen van de groencoachtraining en
e-learningmodules worden aangeboden.

MEER INFORMATIE?
Wie meer wil weten over Buurtgroen020 en hoe de
sociale betrokkenheid bij buurtgroen in een gemeente
een duurzame boost gegeven kan worden, kan contact
opnemen met Paul de Dooij (e-mail dedooij@denatuurmakelaar.nl, telefoon 06-14159611).

• interactieve vraag- en aanbod functionaliteit;
• actueel nieuws en socialmediafeed;
• e-learning modules voor professionals (i.o.);
• ca. 30 personen opgeleid tot groencoach;
• ca. 1.000 bewoners begeleid door groencoaches;
• ca. 400 groene bewonersprojecten gerealiseerd.

HOE KAN UW GEMEENTE MEEDOEN?
Het concept van Buurtgroen020 is in Amsterdam ontwikkeld door adviesbureau De Natuurmakelaar (DNM) dat
werkt in opdracht van de gemeente Amsterdam en zorgt
voor de ontwikkeling en functioneel beheer van het
platform. DNM heeft een training ontwikkeld waardoor
het concept, op basis van lokale wensen en behoeften,
in een toegepaste vorm ook aan andere gemeenten kan
worden aangeboden. In samenwerking met lokale partijen kan het platform worden opgezet, kan een platformbeheerder worden opgeleid en kan de naam van het
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