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MINDER STEEN = MEER GENIETEN
Met de campagne Operatie Steenbreek wil stichting Steenbreek zo veel mogelijk mensen enthousiast maken voor
meer groen in de tuin. Vergroenen is nodig. Aangezien ruim 40% van de Nederlandse tuinen bedekt is met tegels, is
het belangrijk dat de burger meedoet aan vergroeningsinitiatieven. Maar hoe zorg je als gemeente dat ook bewoners
meedoen die niet zo maatschappelijk gemotiveerd zijn? Vergroen je Leven maakt vergroenen leuk en laagdrempelig.
Niet alleen voor de burger, maar ook voor de gemeente zelf.

WAT HOUDT HET IN?
Vergroen je Leven is een sociale onderneming die als maatschappelijk doel heeft groen letterlijk dichter bij de burger te
brengen. Als iedereen zijn leefomgeving ook maar een beetje zou vergroenen, zou de persoonlijke en maatschappelijke
winst immers al groot zijn.
MEER GROEN, LEUKER LEVEN
Ieder mens wordt gelukkiger en gezonder van levend groen, maar lang niet iedereen heeft groene vingers of is een tuinliefhebber. Vergroen je Leven richt zich juist op díe groep, want zij worden minder makkelijk bereikt met de initiatieven die
er al zijn.
Door de persoonlijke behoefte van de burger als consument als uitgangspunt te nemen bij de ontwikkeling van oplossingen die het leuk, toegankelijk en laagdrempelig maken om je (dagelijkse) leven te vergroenen, bereikt Vergroen je Leven
meer mensen. Zo bouwen we aan meer besef van het belang van levend groen, ook vanuit maatschappelijke motieven.

TEGELTJE GROEN
KANT-EN-KLARE OPLOSSING
Het Tegeltje Groen is een kant en klare oplossing voor ‘tegel eruit, groen erin’-acties: een aansprekende verpakking met 4
vaste planten die een tot vier terrastegels van 30 x 40 cm kunnen vervangen. Tegen een aantrekkelijke consumentenprijs
of extra aantrekkelijk als de gemeente (een deel van) de kosten subsidieert.
PASSEND ASSORTIMENT VASTE PLANTEN
Er wordt jaarrond een assortiment vaste planten aangeboden van kwekers die voldoen aan een hoog kwaliteits- en
duurzaamheidsniveau. De gemeente kan hier zelf nog keuzes in maken, bijv. aansluitend op een eigen thema. Afhankelijk
van seizoen en aanbod is er ook een biologisch en inheems aanbod.
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GEMEENTE ALS AFZENDER
Op elke verpakking zit een storytelling folder met duidelijke tips en instructies, maar ook met uitleg wat groen doet.
Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de samenleving. Zo krijgt het Tegeltje Groen een extra lading mee. En door het
(Steenbreek) logo van de gemeente te gebruiken, wordt deze boodschap ook aan de gemeente gekoppeld.
VOLLEDIGE ONTZORGING
Het organiseren van een ‘tegel eruit, groen erin’- actie, met alles wat daarbij hoort (handling, logistiek, distributie, communicatie, etc.), is arbeidsintensief. Vergroen je Leven ontzorgt de gemeente: zij regelt het Tegeltje Groen, helpt het in de
markt te zetten (afgifte-/verkooppunten, campagne, etc.) en geeft waar gewenst extra projectadvies of -ondersteuning.
PASSEND BIJ ANDERE GROENINITIATIEVEN
Het Tegeltje Groen is vrijwel altijd zo in te zetten, dat het andere vergroeningsinitiatieven ondersteunt. Ook als een thema
is gekozen, zoals bijv. klimaatadaptatie of biodiversiteit. Zowel in de plantkeuze als in de storytelling folder kan hier een
passende aansluiting op gemaakt worden.

CAMPAGNE ‘MINDER STEEN IS MEER GENIETEN’
Wat doet groen voor jou? Je wordt er simpelweg gelukkiger en gezonder van. En dat is dan ook de boodschap van de
campagne die speciaal voor Tegeltje Groen is ontwikkeld en door gemeenten ingezet kan worden: minder steen is meer
genieten. Dat is niet alleen een voor alle burgers relevante belofte, het is tevens een leuke, positieve boodschap waar de
gemeente mede-afzender van kan zijn.

MET GROEN GOED DOEN
Als sociale onderneming staat bij Vergroen je Leven het maatschappelijke doel voorop. Daarom wil Vergroen Je Leven
ook vergroening realiseren op plekken waar dat anders niet van de grond komt. Dus gaat van elke aankoop een deel van
de opbrengst naar een maatschappelijk vergroeningsproject.

De consulenten van Stichting Steenbreek vertellen je graag
meer over de mogelijkheden. Rechtstreeks contact opnemen
met Vergroen je Leven kan ook:
Jacky Michels				
jacky@vergroenjeleven.nl
06-24833461
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Kitty Schieck
kitty@vergroenjeleven.nl
06-55712140
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