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Start van project Zero Waste bij RecyQ partneroverleg 4 jan 2017 
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 Versterkt de organisate

initatefnemer en partners spreken uit wat ze gaan doen en welke rol ze hebben

 Combineert data en storytelling 

systeem- en leef-wereld kunnen zich hierin vinden

 Laat zien wat er met geïnvesteerd geld gebeurt 

verantwoording aan buurt, overheid, fondsen en anderen die tjd of geld investeren
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Partjen hebben consensus over wat er nodig is om een bepaalde kweste aan te 
pakken. Gebaseerd op data en signalen uit de buurt/van de doelgroep. 

De eerste video opnamen wat-wie zie je?
 Wat is er aan de hand? (initatefnemer, data OIS, doelgroepe
 Wat ga je doen en waarom? (initatefnemer evt met partnerse
 Met wie? (betrokken partjene
 Wie doet wat? (betrokken partjene
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Hoe loopt t project?

Opnames tjdens uitvoering wat-wie zie je
 Wat gebeurt er? (doelgroep en partners in actee
 Wat gaat goed? Wat kan beter? (initatefnemer, partnerse
 Eventueel bijvangst: wat gebeurt dat we niet verwachten maar graag 

willen behouden?
 Eventueel data (visuale
 Wat gaan we anders doen? (initatefnemer, partnerse
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Het project Zero Waste in Zuidoost stmuleert buurtbewoners om aan afvalscheiding te gaan 
doen. Er zijn zo’n 10 partners betrokken waaronder de gemeente Amsterdam, scholen en de 
Buurtwerkkamers.  

Video’s door buurtmediakanaal Zuidoost TV geven uitleg over het project en de doelstellingen

Initatefnemers en partners en komen aan het woord

Nulmetng bij de start (januari 2017e htps://youtu.be/Km7ydXIDByg 

Tussenmetng na een half jaar (zomer 2017e htps://youtu.be/ubhuooXb1uc

      Eindmetng na ruim een jaar (maart 2018e htps://youtu.be/xwciWE5OBQg 
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De VolksbondDe Volksbond
Klanten van het Kofehuis van de Volksbond onderhouden de plantenbakken in de 
Haarlemmerbuurt. 

De ploeg bestaat uit dak- en thuislozen. 

Projectleider Roel Piera, de ploegleider, de landschapsarchitecte en buurtbewoners vertellen 
 wat er mooi is aan dit project 
 wat ze in de tussentjd hebben geleerd.  

Video met nulmetng en tussenmetng door de Filmschool van het Kofehuis 
htps://youtu.be/mwbEGsyt-8I 
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