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Groen bezig zijn?  

Dat kan op verschillende manieren.  

Je ontdekt het in dit ideeënboekje

AFVAL SCHEIDEN

DUURZAAM ETEN EN DRINKEN

AFVAL OPRUIMEN

WEG TEGEL, HALLO GROEN!

EEN NIEUW LEVEN

MINDER PLASTIC

GROENE SCHOONMAAK

MOESTUINIEREN

ZUINIG MET ENERGIE

BLOEMETJES EN BIJTJES

MEER GROENE INSPIRATIE
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Voor een duurzame toekomst

Binnen Dichterbij leven er ontzettend veel duurzame ideeën.  

Omdat al deze tips, initiatieven en plannen ontzettend waarde-

vol zijn, hebben we ze in dit boekje verzameld. Zo inspireren  

we elkaar bij Dichterbij om samen ‘groen bezig’ te zijn. 

Voor een vitale wereld

Iedere dag zetten we ons in voor een fijn en betekenisvol leven  

van cliënten. Dat willen we natuurlijk nog lange tijd blijven doen!  

Dat kan alleen als we ook in een vitale wereld leven, met een  

gezonde natuur en gezonde mensen. Iedereen kan daar zijn bijdrage 

aan leveren. Op veel Dichterbij locaties zijn collega’s al duurzaam 

bezig en komen goede ideeën tot uitvoer: van vegetarisch koken tot 

afval scheiden, van het vergroenen van de tuin tot afval opruimen  

in de buurt. 

#wijzijndichterbij 

Als we stap voor stap werken aan duurzaamheid,

dan dragen we samen bij aan een fijne en

gezonde werk- en leefomgeving bij Dichterbij. 

En aan het behoud van de wereld om ons

heen. Want iedere groene stap is er één 

in de goede richting. #groenbezig
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Duurzame bedrijfsvoering  
bij Dichterbij

Als zorgorganisatie staan we midden in de maatschappij. Een maat-

schappij waarin het onderwerp duurzaamheid steeds meer urgentie 

krijgt. Urgentie om onze wereld goed, of beter, achter te laten voor 

de volgende generaties. Dichterbij omarmt de doelen van de Green 

Deal Duurzame Zorg. Hierin staan doelstellingen beschreven waar-

mee de zorgsector haar bijdrage kan leveren aan het verbeteren  

van het welzijn van mens en milieu. 

De Green Deal biedt ons een leidraad om 

duurzame doelstellingen te formuleren op 

de volgende pijlers:

• CO2 reductie en energietransitie

• Circulaire bedrijfsvoering

• Medicijnresten uit het afvalwater

• Gezonde leef- en werkomgeving
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Binnen Dichterbij wordt duurzaamheid steeds meer een (rand)- 

voorwaarde in lopende processen en projecten. Zo is duurzaamheid 

bijvoorbeeld een integraal onderdeel van het inkoopbeleid en in  

vastgoedontwikkeling, zowel bij nieuwe als bestaande bouw. 

Duurzaamheid is ook een belangrijk vertrekpunt in onze nieuwe 

woon- leefconcepten. En in hoe we ons werk organiseren.  

Het gaat daarbij ook om het faciliteren van een gezonde leef- en 

werkomgeving. Zo komt een duurzame bedrijfsvoering tot stand 

vanuit een natuurlijk ritme.
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Afval scheiden

Afval scheiden is een goede gewoonte. Materialen als papier, 

glas, plastic en batterijen kunnen voor een groot deel worden 

hergebruikt. Dat bespaart grondstoffen, energie en geld.

Het is belangrijk dat je afval zorgvuldig scheidt, anders kan het  

niet goed verwerkt worden. Gooi bijvoorbeeld geen gloeilampen  

in de glasbak en doe geen plastic bij het GFT. En haal reclamefolders 

uit het plastic voordat je het bij het oud papier doet (of kies voor  

een nee-nee sticker). Weet jij bij welk afval mondkapjes horen?  

Kijk eens op www.afvalscheidingswijzer.nl en vind het antwoord!



Meer tips

Plastic in de zak 
Het zou goed zijn als er standaard zakken om plastic afval  

te scheiden op de groepen zijn. Misschien kan het een  

activiteit voor een dagbestedingsgroep worden om deze  

zakken op te halen of rond te brengen?

De luiers apart
Vanaf 1 juli 2021 kan je in de gemeente Beuningen en  

Berg en Dal luiers apart scheiden. De gemeente Druten,  

Heumen, Nijmegen en Wijchen volgen later dit najaar. 

www.dar.nl/luiers

Wat gaat in de groene?
Voor cliënten kan je een A4-tje op de groene kliko plakken.  

Zo zien ze makkelijk wat er in mag. Dat kan wellicht ook  

op andere plekken, zoals op de papierbak en de plek waar  

je het glas verzameld.
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Uitgelicht groen idee!

Voor een groep cliënten in Ottersum (ernstig verstandelijk  

beperkt met gedragsproblematiek) werd lang gezocht naar een 

geschikte activiteit. Naast dat ze iets voor het milieu wilden 

betekenen, vonden ze het belangrijk om iets te doen voor  

de lokale omgeving. Uiteindelijk is hier het milieuproject uit 

gekomen. 

Wat doen de cliënten?

Wij halen nu bij 125 huishoudens in de regio afval (papier, glas,  

kleding, batterijen en chemisch afval) op. We zorgen dat het op  

de juiste manier wordt gescheiden en op de juiste plek wordt  

ingeleverd. Kortom: goed doen voor het milieu en de lokale buurt.  

En dat zorgt ook weer voor onderlinge verbinding.  

Benieuwd? www.youtu.be/5whr8hagsHg



9

Omdat we erg benieuwd waren naar 

alle groene ideeën die bij Dichterbij 

leven, organiseerden we de wedstrijd: 

‘een GROEN idee? Doe er iets mee’. 

Dit idee van Werner Daals is één van 

de winnende initiatieven.  

 Dit levert het op

• Een grote bijdrage aan een schoon milieu! 

• Geweldige daginvulling voor de cliënten die direct lichamelijk actief 

zijn. 

• Ondanks de gedragsproblematiek dragen ze bij aan de samenleving. 

• Cliënten krijgen veel positieve reacties. Dat betekent veel voor de 

eigenwaarde.

• We vragen een kleine vergoeding. Hiermee doen we leuke dingen 

zoals een pretpark of het plaatsen van fruitbomen.



 Minder plastic

 Plastic ligt inmiddels over ter wereld en dat is echt een probleem. 

Wat kunnen we dan zelf doen? In ieder geval: 

• plastic scheiden

• geen wegwerpartikelen gebruiken

• zoveel mogelijk onverpakt kopen

 Meer tips

 Groenbakje
 Zet mini-prullenbakjes op het aanrecht voor groenafval. Deze kan  

je per dag legen in plaats van iedere dag verwisselen met zakjes. 

 Gewoon even wassen
 Uitwasbare drinkflesjes in plaats van plastic flesjes en uitwasbare 

trommeltjes voor lunch en snacks in plaats van boterhamzakjes.

 Shampoo zonder fles
 Shampoobars (zoals een blok zeep) in plaats van flessen. Minder 

plastic maar ook minder verspilling door cliënten die niet goed  

kunnen doseren.
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Afval opruimen

“Wanneer er ruimte is in het werkrooster, gaan wij 

naar buiten om zwerfafval op te ruimen. Via het 

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel hebben  

we afvalknijpers, zakhouders, veiligheidshesjes, 

werkhandschoenen en zwerfafvalzakken gekregen. 

Naast het halen van een frisse neus, het goede  

voorbeeld geven en afval bestrijden, krijgen we  

veel leuke reacties op straat en jaarlijks een leuke.” 

Een groene tip van de “Groene Helden” van dag- 

besteding de Zuid-Ooster in Grave. 

www.schonbezig.nl

Een steengoed idee

Bij DIA+ bedachten ze spontaan een groen initiatief: 

het opruimen van zwerfvuil rondom het kantoor  

aan de Zwerfheide in Gennep. DIA+ wandelaars gaan 

- gewapend met knijpers, handschoenen en vuilnis-

zakken - de vervuilde bermen te lijf. De omgeving 

ziet er na zo’n zwerftocht piekfijn uit. Of eigenlijk 

keimooi, want DIA+ heeft een duurzame deal  

bedacht: waar zwerfvuil lag, liggen nu door cliënten 

beschilderde Zwerfkeien. Je krijgt een kei-fijn  

gevoel als je zo’n vrolijke steen vindt. Steengoed!
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 Meer tips

· slimme thermostaat

· spaar/ledlampen in alle verlichting

· tijdsschakelaars op lampen

· verlichting die reageert op beweging  

in plaats van 24/7 (nood)verlichting

· plaatsen van zonnewering 

· verbeteren van de isolatie

· zonnepanelen (huren kan ook!)

· warmtepomp

· waterbesparende kranen

· Tuinverlichting op solar

 Zuinig met energie

 Iedereen kan energie besparen, 

zonder dat het veel moeite kost: 

· doe lampen uit als er niemand in een ruimte is 

· doe deuren dicht als de verwarming aanstaat

· kook niet meer water dan je nodig hebt

· was met volle wasmachines

· doe eerder het gas uit bij het koken 

 (wordt toch wel gaar)

· laat de koelkastdeur niet onnodig open staan
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· verbeteren van de isolatie

· zonnepanelen (huren kan ook!)

· warmtepomp

· waterbesparende kranen

· Tuinverlichting op solar

 EXTRA IDEE

 Richt de mogelijkheid in om pakketjes af te 

leveren op een ‘grote’ locatie van Dichterbij. 

Voor omwonenden, bewoners en/of mede- 

werkers. Invulling kan op verschillende  

manieren. De voordelen:

· minder uitstoot CO2

· interactie/verbinding met de omgeving

· mogelijk nog in te vullen als zinvolle activiteit

· gemeentes werken graag mee
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Uitgelicht groen idee!

Jaren geleden zijn - in de wijk Eerschot in Sint-Oedenrode -  

vier woningen van Dichterbij gebouwd voor mensen met een  

(ernstige) verstandelijke beperking. De visie: midden in de  

wijk om verbinding met de lokale gemeenschap te vinden.  

Helaas is het ontmoeten nog minimaal, dus kwam een brain- 

storm. Zo ontstond het idee van het duurzame beleefplein.

Samen beleven en ontdekken

We willen het plein “groen” aankleden. Het wordt omringd door  

plantenbakken, deze worden met cliënten en kinderen van het  

kinderdagverblijf aangekleed en onderhouden. De plantenbakken 

vullen we met eetbare planten, in de voortuin zaaien we bloemen 

die vlinders en insecten aantrekken. Een kale muur geeft plek  

aan insectenhotels, vogelhuisjes en plantenbakken. We willen  

dit project oppakken met de jeugdnatuurwacht, de plaatselijke 

basisschool en bewoners. Een mooie manier van creatief, natuur  

en elkaar ontmoeten. 

Bewegen hoort er ook bij

We willen het plein verder aankleden met speelobjecten, die  

beweging stimuleren. Door Sint-Oedenrode lopen veel fiets- 

routes: het zou fantastisch zijn als Brabant water een water  

tappunt kan plaatsten en als fietsers even kunnen uitrusten op  

een bankje. Voor het bankje hebben we contacten gelegd met  

welzijn de Meierij. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt 
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Omdat we erg benieuwd waren naar  

alle groene ideeën die bij Dichterbij 

leven, organiseerden we de wedstrijd: 

‘een GROEN idee? Doe er iets mee’. Dit 

idee van Elske van Rooij - van Boxtel  

is één van de winnende initiatieven.

werken daar samen met ouderen. 

Van oude eiken bedden worden 

degelijke buitenbanken gemaakt.

 Wat levert het op?

• Bijdragen aan het vergroenen van de buurt en leefomgeving  

van de bewoners

• Groene educatie (bloemen, planten, dieren) voor kinderen,  

bewoners en medewerkers

• Integratie in de buurt, lokale samenwerking en verbinding  

tussen diverse partijen

• Stimuleren van beweging, actieve levensstijl

• Groen denken en doen wordt gezamenlijk concreet gemaakt!
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Duurzaam eten en drinken

De belangrijkste stappen die iedereen kan zetten:  

meer plantaardig eten en minder voedsel verspillen.

Kliekjesdag

Maak 1 dag in de week de restjes op met een kliekjes-,  

hapjes-, of soepdag. Of verwerk overgebleven groente en 

fruit bij de lunch, bijvoorbeeld in een omelet of smoothie. 

Maak er een sport van om zo min mogelijk weg te gooien. 

Door op maat te kopen én koken en door slim te bewaren, 

gooi je ook al snel minder eten weg. 

Gaan met die (overrijpe) banaan!

Tja, wat doe je nu met zo’n iets te bruine banaan? Niet  

weggooien in ieder geval. Zoek op internet maar eens  

naar recepten voor bananenkoekjes of bananenijs. Echt  

super-makkelijk om te maken. En omdat rijpe bananen  

zo zoet zijn, is extra suiker niet eens nodig. 
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Duurzame boodschap

Probeer duurzamer boodschappen te doen. Koop bijvoor-

beeld producten uit het seizoen en margarine zonder of  

met alleen duurzame palmolie. Nog een tip van een locatie: 

“1x per week worden de “grote” boodschappen bezorgd 

door een supermarkt. De rest van de week worden bood-

schappen door cliënten en/of begeleiding te voet of met  

de fiets gedaan. Dat scheelt veel korte ritjes met de auto”. 

Tip van de lunchroom in Velp:

“Wij hebben een leuke app ontdekt, deze heet TO GOOD  

TO GO! Je kunt producten die bijna over de datum zijn hier 

aanbieden. Zo worden producten niet weggegooid.” Ook  

kan iedereen deze app gebruiken om maaltijden te redden 

van plaatselijke supermarkten, bakkers en restaurants.

Dagje zonder vlees

Veel vlees eten is belastend voor het milieu. Vervang 

vlees daarom 1 of 2 x per week (bijvoorbeeld op ‘meatless 

Monday’) door peulvruchten zoals bonen, linzen of kikker-

erwten, ongezouten noten en ei. Op de volgende pagina’s 

twee voorbeeldrecepten van onze eigen diëtisten.
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 SNEL ZOMERRECEPT 

 Volkoren wraps met kidneybonen,  
avocado en mais

 VOOR 4 PERSONEN

 Zo maak je het

• Meng voor de knoflooksaus 2 teentjes knoflook (geperst  

of gesnipperd) met 1 dl yoghurt en 2 eetlepels fritessaus. 

Breng op smaak met zout/peper.

• Laat kidneybonen en mais uitlekken. Snijd avocado, papri-

ka en ijsbergsla in dunne plakjes/reepjes.  

• Besmeer de wraps dun met zuivelspread-light.

• Beleg de wraps met ijsbergsla, avocado, paprika, kidney-

bonen en mais. 

• Rol de wraps op en serveer met de rest  

van de ijsbergsla en de knoflooksaus. 

 Boodschappen 

• 8 kleine volkoren wraps

• zuivelspread-light

• 1 blikje kidneybonen

• 1 klein blikje mais

• 1 avocado

• 1 rode paprika

• 1 krop ijsbergsla

• 1-2 teentjes knoflook

• 1 dl halfvolle yoghurt

• 2 eetlepels fritessaus 
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 WINTERRECEPT

 Linzenschotel met spinazie,  
ei, uitjes en augurken

 VOOR 4 PERSONEN

 Zo maak je het

• Kook de eieren ongeveer 7 minuten. Spoel de eieren af 

onder koud water, pel en halveer ze.

• Maak ui, knoflook, paprika’s en champignons schoon. 

Snipper ui en knoflook. Snijd de paprika’s in reepjes en de 

champignons in plakjes.

• Verhit de olie in een wok. Fruit daarin ui, knoflook, paprika 

en champignons. 

• Voeg de spinazie toe en roerbak de spinazie totdat deze 

geheel geslonken is.

• Doe de linzen in een zeef of vergiet en spoel deze af 

onder koud stromend water.

• Voeg de linzen toe en verwarm het geheel goed. Breng op 

smaak met een scheutje balsamicoazijn, paprikapoeder, 

peper, zout (en kruiden naar wens). Garneer de schotel 

met de halve gekookte eitjes.

• Serveer met uitjes en augurken.

 Boodschappen 

• 4 eieren

• 1 ui

• 1 teentje knoflook

• 1 gele en 1 rode paprika

• ½ bakje champignons

• 3 eetlepels olijfolie

• 800 gram linzen (in blik)

• 600 gram verse spinazie 

(gewassen)

• 2 eetlepels balsamicoazijn

• paprikapoeder, peper, zout 

(kruiden naar wens)

• ½ potje zilveruitjes

• ½ potje augurken
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Groene schoonmaak

Lang leve de microvezel!

Een schoonmaakcoach helpt de huishoudelijke medewerkers op  

verschillende locaties om het werk te professionaliseren. Eén van  

de acties is duurzamer schoonmaken. Dat doe je bijvoorbeeld door 

van de sopmethode over te stappen naar de microvezelmethode.  

Je gebruikt dan veel minder chemie, omdat je voor het grootste  

gedeelte met microvezeldoeken werkt die je bevochtigt met water. 

Omdat de vezels in de doeken het werk doen, is er geen schoon-

maakmiddel nodig en worden er minder emmers water met sop 

gebruikt.
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Milieuvriendelijke middelen

De coach spreekt met de collega’s van de huishouding over het  

dagelijks gebruik van allesreinigers in een sproeiflacon, die je aan  

het begin van de dienst aanmaakt.

Allesreinigers zijn mild voor gezondheid en milieu. Op dit moment 

zijn de producten tenminste milieuvriendelijk. De volgende stap is  

dat we kijken naar nog ‘bewustere’ middelen, zoals ecologische  

producten en herbruikbare flessen.

Het advies: Gebruik sterke ontkalkers of 

ontvetters maar 1x per week wanneer  

nodig. Deze zijn namelijk belastend voor 

gezondheid en milieu. We beperken graag 

het gebruik van producten als Glorix en  

Cif, omdat deze producten slecht afbreek-

baar zijn.
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Weg tegel, 
hallo groen!
Vervang een aantal m2 tuintegels voor groen. Groen 

houdt minder warmte vast dan stenen oppervlaktes.  

Die extra hitte bedreigt de gezondheid van kwetsbare 

groepen. De bestrating veroorzaakt bovendien water- 

overlast bij flinke buien. Ook neemt de biodiversiteit af: 

een versteende tuin heeft niets te bieden aan vogels, 

vlinders en andere dieren. 

Natuurbeleving is waardevol voor cliënten en mede- 

werkers. Maar er een gezamenlijk project van, bijvoor-

beeld met verwanten en vrijwilligers, of de buurt.  

Dat zorgt ook weer voor verbinding! 

 

EXTRA TIP  kijk of je gemeente meedoet aan de  

wedstrijd ‘tegels verwijderen’ omdat ze de tegels dan 

misschien gratis ophalen.



23

Meer tips

Voeten-voel-pad 
Ook leuk: creëer je eigen voeten-voel-pad in je achtertuin.

Planten
Nog meer planten rondom het gebouw. En eventueel op  

het gebouw (plat dak). Dit zorgt voor verkoeling in de zomer 

waardoor minder airco’s en ventilatoren nodig zijn.

Regenton
Plaats een regenton: zo besparen we leidingwater voor het 

sproeien van de tuin.



Insectenhotel XL

bij de dagbesteding

in Velp
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Bloemetjes en bijtjes

Bloemige bom

Een leuk idee: samen met cliënten “zaadbommen” maken en gooien 

op onaantrekkelijke stukken grond waar men tijdens een wandeling 

langskomt met de cliënten. Hoe je zo’n bom maakt? Google eens op 

‘zaadbom maken’.  

Je moet hierbij wel opletten welke zaden je in de ‘’bommen’’ doet. 

Het liefste soorten die in Nederland horen zoals korenbloem, borage, 

klaprozen, gele mosterd, boekweit, inkarnaatklaver en phacelia.  

Als je vreemde soorten gaat introduceren, loop je de kans dat het  

de lokale flora gaat verdrukken. 



Beestjeshotel

Er zijn tegenwoordig veel te weinig plekken waar insecten,  

zoals de bij, een nest kunnen maken. Bijen en andere insecten  

houden van warme, droge holletjes. Ze leggen hun eitjes in  

kleine holletjes in hout, riet of klei. Help ze een handje en maak  

een insectenhotel!
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 EXTRA TIP

 “Ik ben thuis bezig om met oude blikjes  

die ik bewaar een insectenhotel te maken.  

Zo recyclen we, en zijn we lief voor de  

insecten. Ik heb al contact gehad met een  

dagbesteding bij ons in de buurt, die lijkt het 

ook leuk om deze met cliënten te maken.”
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Moestuinieren

Bezig zijn met groei en bloei is leuk en het geeft voldoening.  

En dat kan zeker ook op kleine schaal. Je kunt best wat  

groenten en fruit in potten of bakken kweken. Kruiden, de 

meeste bladgroenten en veel kleinfruit zijn geschikt voor  

kleinschalige teelt. Dat kan zelfs op de vensterbank.

Heb je ruimte buiten? Begin je moestuintje met radijs, wortel en  

sla, dat gaat heel makkelijk. Of ga voor eetbare planten, zoals  

een bramenstruik of kruidenplantjes. Goed voor het milieu, weinig 

onderhoud en eten uit de tuin! Is de oogst ruim? Wellicht lusten  

de buurtgenoten ook wat!

Courgetteplanten in 

bloei in de tuin van de 

Sleutelbloem



Meer tips

Tomaatje 
“Knijp” een tomaatje uit in wat potgrond en zet het op de 

vensterbank. Dit wordt nog leuker wanneer je een doorzichtig 

bakje pakt, je ziet de zaadjes langzaam aan veranderen in 

plantjes. Daarna kun je ze buiten zetten. Veel plantjes?  

Deel ze met andere groepen of de buurt.

Bewaren
Langer plezier van je oogst? Maak pesto van groene kruiden 

(prima in te vriezen ook) en jam van fruit. Leuk om samen 

een activiteit van te maken! 

Dakterras?
Ruimte over op het dakterras? Plaats er een moestuin op, 

bijvoorbeeld met moestuinbakken.

De moestuin op het dak 

van de Tolakker
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Een 
nieuw
leven
Spullen weggooien? Zonde! Vaak kan je  

spullen prima repareren of op een andere  

manier gebruiken. Er zijn enorm veel  

creatieve dingen te verzinnen om spullen  

een nieuw leven te geven. Ook is nieuw  

kopen niet altijd nodig. Via Marktplaats of  

kringloopwinkels vind je zo een nieuw  

kledingstuk, puzzel, tafel, bloempot,  

grillpan, ...
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Meer tips

Repaircafé’s 
Maak gebruik van repaircafe’s als spullen kapot zijn, dan hoef 

je ze niet te vervangen: www.repaircafe.org 

Knutselen
Knutselen met “afval” zoals glazen potjes versieren om  

bloemetjes voor in de tuin te hangen. 

Interne Marktplaats
Op sociaal intranet heeft Dichterbij een interne marktplaats.  

Heeft jouw groep spullen over of juist nodig? Plaats een  

advertentie.

Tweede leven
Geef kleurstiften een tweede leven door ze te recyclen als 

vrolijke kleurrijke vliegengordijnen. Patroon eruit, opdelen in  

3 stukjes, mixen en rijgen maar.
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Uitgelicht groen idee!

Kinderen groeien als kool en kleding is vaak al snel te klein. 

Omdat ze kleding vaak maar kort dragen, heeft het weinig te 

lijden gehad en is het dus geschikt voor een tweede ronde. 

Hetzelfde geldt natuurlijk voor kleding voor volwassenen.  

Zonde om die ene miskoop of die spijkerbroek die toch net  

iets te strak zit zomaar weg te gooien. 

Heel graag zouden wij op onze woon-werklocatie een kledingruil-

punt openen waar mensen uit de omgeving bruikbare tweede-

handskleding kunnen inleveren. Met het inleveren van de kleding 

krijgen ze punten, waar ze zelf ook weer nieuwe kleding kunnen 

uitzoeken (andere manieren van punten inwisselen kunnen we  

ook nog over nadenken natuurlijk!). Cliënten kunnen helpen met  

het controleren, sorteren en presenteren van de kleding. Daarnaast 

bemannen ze de winkel natuurlijk en is er ook de mogelijkheid  

voor een laagdrempelig praatje.

 Wat levert het op?

• Meer circulariteit want bestaande items krijgen een tweede leven.  

Zo maken we meer gebruik van de energie en grondstoffen die nodig 

waren voor de productie. 

• De kleding komt niet bij het restafval terecht (minder verbranding, 

minder CO2 uitstoot). 

• Als iemand tweedehands koopt, dan wordt er ook minder nieuw 

gekocht. Dat kost minder nieuwe grondstoffen, energie en transport. 
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Omdat we erg benieuwd waren naar  

alle groene ideeën die bij Dichterbij  

leven, organiseerden we de wedstrijd: 

‘een GROEN idee? Doe er iets mee’. Dit 

idee van Ingrid Rooijakkers-Verberne  

is één van de winnende initiatieven.

• Cliënten voelen zich nuttig en meer betrokken bij onze maatschappij 

omdat ze kunnen helpen bij de activiteiten en in verbinding komen 

met buurtgenoten. Ook maakt deze opzet dat ook buurtgenoten 

laagdrempelig kennis kunnen maken met onze locatie en de cliënten.

• We helpen mensen die het krapper hebben en wellicht niet veel geld 

om nieuwe kleding te kopen.



Meer groene inspiratie

Groen bezig op intranet

Op het sociaal intranet van Dichterbij is er een groep ‘Groen bezig’.  

In deze groep staat duurzaamheid centraal. Voel je welkom en vrij 

om ervaringen, ideeën en vragen te delen. Graag zelfs! Zo inspireren 

we elkaar om steeds groener bezig te zijn bij Dichterbij.

Iedere week duurzaam

Handige tips zijn te vinden en krijgen  

via www.52wekenduurzaam.nl

Elke week krijg je een tip, waarmee  

je met een kleine inzet een duurzame 

bijdrage kunt leveren.

Tip: Dichterbij Doet

Voor alle bestaande en toekomstige groene projecten en  

ideeën is het wellicht fijn als je extra handjes hebt. Denk dan 

eens aan Dichterbij DOET. Collega’s uit de serviceorganisatie 

helpen namelijk graag. Hiermee leren we elkaars werelden 

beter kennen en helpen we elkaar. Kan je dus hulp gebruiken?  

Zoek Dichterbij DOET eens op via intranet.
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Vragen, opmerkingen
of ideeën?
Stuur een e-mail naar 

groenbezig@dichterbij.nl


