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I.

Opbouw voortgangsrapport

Net zoals het vorige rapport is dit Voortgangsrapport opgebouwd volgens de voorschriften van de
administratie. Het is een beknopt verslag dat de stand van zaken geeft met betrekking tot de
uitvoering van het beleidsplan in 2017 met aandacht voor de resultaten en een aantal
voorbeelden. Verder biedt dit rapport een vooruitblik op de geplande uitvoering van het
beleidsplan in de periode van 2018 tot 2020.
We bespreken per strategische doelstelling de evolutie in het voorbije jaar en ontvouwen daarna
onze plannen voor verdere uitvoering.
De management samenvatting geeft in een notendop de belangrijkste resultaten van het voorbije
jaar en vooruitzichten voor de komende drie jaren.
Detailgegevens over programma’s en publieksbereik worden aangeleverd via SISCA (Sector
Informatie Sociaal-Cultureel volwassenenwerk en Amateurkunsten).
De bespreking van de decretale beoordelingselementen en de kritische zelfevaluatie met
betrekking tot de beoordelingselementen werd in KIOSK ingegeven en maakt bijgevolg geen deel
meer uit van dit document.
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II.

Management samenvatting

In 2017 maakten we bij de grote meerderheid van de strategische doelstellingen en de daaraan
verbonden acties stevige vooruitgang. Sommige acties zijn volledig uitgevoerd, de meeste zijn in
uitvoering en een beperkt aantal worden herzien of afgevoerd zoals je verderop kan lezen.
We zijn goed op weg om de fusie van CVN en Natuurpunt Educatie tot een succes te maken,
maar stellen vast dat we het voorbije jaar veel tijd besteedden aan de integratie van beide
organisaties op het vlak van werkafspraken, systemen, administratieve processen en logistiek &
financieel beheer. Deze inspanningen beginnen hun vruchten af te werpen en in 2018 kunnen we
dat proces definitief afronden.
De inspanningen om tot een goed geoliede nieuwe organisatie te komen hebben niet geleid tot
minder vormingsuren of minder focus op onze kernopdracht. Daar zijn we best wel trots op.
We zijn blijven samenwerken met een groot aantal zeer diverse partners en hebben in de loop
van 2017 nieuwe samenwerkingen opgestart. Dat is onder meer merkbaar in de projectwerking
die we, zoals de voorbije jaren, verder hebben ingezet om nieuwe thema’s te verkennen of
andere dan onze traditionele doelgroepen aan te spreken.
Voor de komende drie jaar werken we verder aan onze kernopdracht en zullen we blijven zoeken
naar projectmiddelen om innovatie te ondersteunen. We hebben ook een aantal focusthema’s
bepaald in het kader van het lopende beleidsplan. Het gaat niet om fundamentele bijsturingen
van het beleidsplan maar eerder om klemtonen die we willen leggen.
In de eerste plaats zullen we het hele integratieproces dat beschreven staat onder de titel
‘opbouwen’ helemaal afronden. Verder gaan we in de tweede helft van de beleidsperiode grondig
onderzoek voeren naar de mogelijkheden die e-learning ons kunnen bieden. We voorzien nu al
dat we daar heel wat medewerkerstijd en financiële middelen voor moeten vrijmaken. Ten derde
gaan we werken aan een versterking van het commercieel beleid en relatiebeheer waarbij je
‘commercieel’ moet zien als een aanpak die ervoor zorgt dat het aanbod met de juiste
argumenten en instrumenten bekend gemaakt wordt. Tot slot starten we vanaf midden 2018 met
de voorbereidingen voor de opmaak van het nieuwe beleidsplan 2021-2025. We hebben daarvoor
een stappenplan uitgetekend dat in bijlage van dit rapport te vinden is.
We kijken vol vertrouwen naar de toekomst en zijn ervan overtuigd dat er we nog vele jaren
mensen kunnen blijven warm maken en motiveren voor natuur, natuurstudie, natuurbeleving,
natuurbehoud en duurzame ontwikkeling.
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III.

Strategische doelen, concrete
realisaties en operationele plannen

A.

Opbouwen

Bij de redactie van het beleidsplan 2016-2020 was de ambitie om de opbouw van een nieuwe
performante organisatie af te ronden in de eerste helft van de beleidsperiode, te weten in juni
2018. De voorbije twee jaar is er heel wat gerealiseerd, in de eerste plaats op het vlak van
interne werking, samenwerking en aanpassing van talloze procedures en werkprocessen. We
gingen door een stevig veranderingsproces. Daarbij besteedden we veel aandacht aan de interne
keuken en zorgden tegelijk voor het op peil houden van het aantal vormingsuren.
Maar er blijft nog werk aan de winkel om echt te kunnen spreken van een volledige integratie
waarbij alle belanghebbenden tevreden zijn en, meer nog, de voordelen van de fusie zien en
erkennen. Het komende jaar zullen we het interne veranderingsproces afronden om ons dan
opnieuw volop te kunnen gaan richten op de buitenwereld, onze vrijwilligers en onze
cursisten/klanten.
Op die manier kunnen we de nieuwe beleidsperiode aanvatten met stevige fundamenten voor
een organisatie met een breed draagvlak en een stevige reputatie.

1. Alle professionele taken invullen met het bestaand
personeelsbestand
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017





‘Overtallig’ backoffice personeel ten gevolge van de fusie laten overnemen door
Natuurpunt vzw.
Een deeltijds medewerker (½ VTE) inzetten voor vrijwilligersopleidingen.
Een nieuwe directeur zoeken om in het najaar (september) de taken over te nemen.
(Extra) personeel voorzien voor de projectwerking.

Extra personeel is voorzien voor het project voedselbos (⅕VTE) en voor de werking rond het
Bosmuseum (⅘VTE). Hier staan inkomsten tegenover van respectievelijk de provincie WestVlaanderen, provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams gewest (Natuurinvest).
Voor het eigen project rond jeugdwerking en jonge gezinnen is ⅘VTE personeelsinzet nodig. Het
jeugdproject realiseren we met verschuivingen en uitbreidingen bij de medewerkers in dienst. In
de uitvoering van de jeugdwerking ligt de focus op intergenerationeel leren binnen de
gezinscontext.
Verslag operationele doelen 2017
Dit onderdeel van de fusie is volledig afgerond in 2017. Overtallig personeel is overgenomen door
Natuurpunt.
De samenwerking rond vrijwilligersopleidingen met Natuurpunt werkte goed. Dit verlengen we
alvast in 2018 en wellicht ook de daaropvolgende jaren. Deze kosten worden gedragen door
Natuurpunt vzw.
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De nieuwe directeur is gestart op 1 mei 2017 en heeft vanaf 1 september 2017 de leiding over de
organisatie overgenomen.
Het project rond jeugdwerking wordt na de projectfase, die een medewerker van Natuurpunt
CVN coördineert, in juli 2018 opgenomen in de globale Natuurpunt werking. Op die manier
krijgen we bij Natuurpunt CVN meer speelruimte voor nieuwe projecten.
Vooruitblik 2018-2020
Deze doelstelling is afgerond. Voor de komende drie jaar gaan we uit van een gelijkblijvend
aantal VTE maar we houden rekening met bijkomende investeringen in een medewerker met
projectmanagementskills en/of IT vaardigheden. Voor een beperkt aantal medewerkers
herschikken we taken maar dat heeft eerder te maken met nieuwe activiteiten of projecten dan
met de gevolgen van de fusie.
Via projecten willen we de komende jaren verder inzetten op specifieke thema’s (klimaat,
voedselbos,...) en het bereiken van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. In functie van
projectoproepen die we binnenhalen zullen we dan ook mogelijk tijdelijke medewerkers
aantrekken of bestaande contracten uitbreiden zoals dat momenteel het geval is voor de werking
in het Bosmuseum in Hoeilaart en het geval was voor o.a. het project Klimaat en gidsen, project
Voedseltuin en de zorgtuinprojecten.

2. Medewerkers individueel coachen en evalueren op
prestaties
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017





De functieprofielen en taakomschrijvingen verder verfijnen en zo nodig aanpassen in het
licht van de veranderingen (opvolging directeur, opdrachten rond vrijwilligersopleidingen,
project jongeren) en de prioriteiten in het vooruitzicht van het nieuwe decreet.
De taken van de educatieve medewerkers duidelijker opdelen per functie (leerfunctie,
culturele functie, maatschappelijke functie).
In dezelfde context de individuele vormingsbehoeften herbekijken.

Van elke medewerker stellen we een behoefteprofiel op. Daarin maken we onderscheid tussen
vorming in functie van technische vaardigheden (bijv. IT), (zelf)ontwikkeling en inhoudelijke
expertise.
Verslag operationele doelen 2017
De functiebeschrijvingen pasten we aan de huidige organisatie aan. Voor iedere medewerker is
er nu een up-to-date functiebeschrijving. Het was nog te vroeg om deze beschrijvingen aan te
passen in het vooruitzicht van het nieuwe decreet SCW.
De taken van de medewerkers deelden we nog niet in per functie zoals de functies zijn
beschreven in het nieuwe decreet. We willen eerst een traject lopen om tot een degelijk
beleidsplan te komen en dan bekijken of dit impact heeft op de functiebeschrijvingen of het
takenpakket.
Naar aanleiding van de planningsgesprekken die plaatsvonden in december 2017 brachten we
voor elke medewerker de vormingsnoden in kaart. Dit resulteerde in een overzicht van zowel
individuele vormingsbehoeften als noden voor het team.
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Vooruitblik 2018-2020
We gaan consequent verder bouwen aan de cyclus van planningsgesprekken/
functioneringsgesprekken/evaluatiegesprekken zodat alle medewerkers duidelijk weten wat van
hen verwacht wordt in het kader van de realisatie van de teamdoelstellingen en zodat we
iedereen ook kunnen waarderen voor de geleverde prestaties. Alle leidinggevenden (directeur en
stafmedewerkers) organiseren regelmatig opvolgings- en coachingsgesprekken in de loop van het
jaar.
In vergelijking met het voorbije jaar worden de rapporteringslijnen aangepast. Waar voorheen
alle medewerkers rechtstreeks aan de directeur rapporteerden is die taak nu verdeeld onder
directeur en stafmedewerkers.
We plannen een gezamenlijke teamopleiding in 2018 rond het onderwerp ‘Teamdynamiek en
verbindende communicatie’. Hierbij is het belangrijkste doel de samenwerking en cohesie in de
groep te vergroten door op een positieve en constructieve manier feedback te leren geven aan
elkaar.
Ook in 2019 en 2020 zetten we verder in op teambuilding en in het bijzonder gaat er de
komende twee jaar extra tijd naar de voorbereidingen van de nieuwe beleidsperiode en
aanpassing naar het nieuwe decreet. Dit vraagt extra overlegmomenten met het team in
combinatie met vergaderingen met vrijwilligers en bestuurders. Op die manier werken we aan
een gedragen beleidsplan. Naast de team- en vrijwilligersdagen, de organisatie van specifieke
vormingsmomenten voor het team door externe begeleiders, organiseren we verder interne
masterclasses waarbij vaardigheden binnen het team worden gedeeld.

3. 60% frontoffice, 30% backoffice en 10%
kwaliteitszorg en innovatie
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017


De verhouding nog verbeteren door het doorschuiven van ‘overtallig’ personeel, die
uitsluitend of in hoofdzaak backoffice-taken vervullen.

Door het doorschuiven wordt tegelijk efficiëntiewinst beoogd in de overheadtaken.


De inzet in innovatie en kwaliteitszorg sterker bewaken.

Hiervoor zal o.a. een samenwerking aangegaan worden met onze zusterorganisatie IVN in
Nederland en met Natuurpunt vzw.
Verslag operationele doelen 2017
Deze doelstelling om de verhouding te verbeteren is afgerond. Voor de komende drie jaar gaan
we uit van een gelijkblijvend aantal VTE. Voor een beperkt aantal medewerkers zullen taken
herschikt worden maar dat heeft eerder te maken met nieuwe activiteiten of projecten dan met
de gevolgen van de fusie.
De relatie met onze Nederlandse zusterorganisatie moeten we nieuw leven inblazen. Tijdens de
overdracht van directie is er geen tijd voor gemaakt. De tijd is, zoals hiervoor beschreven, eerst
gegaan naar interne processen. We hebben wel belangrijke vooruitgang geboekt op het vlak van
de uitwerking van het kwaliteitshandboek waarbij we een hele reeks afspraken en procedures upto-date brachten. Ook op het vlak van innovatie namen we een aantal nieuwe initiatieven. Meer
daarover onder het thema D. Innoveren.
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Vooruitblik 2018-2020
In de verdeling tussen de drie categorieën binnen deze doelstelling zal de komende jaren een
verschuiving optreden omdat we meer willen investeren in kwaliteitszorg en innovatie. Het zal
zowel een verschuiving zijn van backoffice tijd als van frontoffice tijd richting innovatie en
kwaliteitszorg. In kwaliteitszorg omdat we de ambitie hebben om dé referentie te blijven in
vorming inzake brede NME/EDO (natuur- en milieueducatie en educatie voor duurzame
ontwikkeling) onderwerpen. En in innovatie, zowel qua thema’s als qua lesmethodieken, omdat
we daar heel snelle evoluties vaststellen en we volop willen inspelen op en gebruik willen maken
van nieuwe technologieën.
We zullen preciezer in kaart brengen welk deel van de arbeidstijd (maar ook van de
investeringen) naar elk van deze drie onderdelen gaat. Kwaliteitszorg en innovatie zullen we elk
apart in kaart brengen omdat het erg verschillende topics zijn.

4. Decentraal werken mogelijk maken
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017


Verminderen van het aantal permanente secretariaten.

De kosten verbonden aan het openhouden van meerdere secretariaten wegen niet op tegen de
voordelen. Er zijn niet alleen huur en energie, ook het verzorgen van permanentie op
verschillende locaties is een kostenfactor. Na afloop van het huurcontract in oktober 2017 sluiten
we het secretariaat van Antwerpen. Het huurcontract in Brugge wordt herbekeken. Turnhout
blijft behouden als hub, naast de functie als educatief centrum en museum. De centrale diensten
(directie, staffuncties) verhuizen naar de maatschappelijke zetel in Mechelen. Op het centrale
secretariaat van Natuurpunt te Mechelen bouwen we een werkplek uit waar zes collega’s terecht
kunnen.


Zoeken en experimenteren met nieuwe vormen van (samen)werken in teams.

De maandelijkse dienstvergadering, teamoverleg en intern vormingsmoment zullen worden
geëvalueerd. Rond concrete onderwerpen kan er ook tussentijds samengekomen worden.


Bijkomende initiatieven nemen om de samenhang en het teamgevoel te vergroten.

We houden een 2-daags planningsconclaaf voor de zomervakantie. Co-creatief samenwerken
rond concrete dossiers zal worden aangemoedigd.
Verslag operationele doelen 2017
De centrale diensten van Natuurpunt CVN zijn in de loop van 2017 overgebracht naar de
maatschappelijke zetel in Mechelen. Hierdoor kunnen we meer en gemakkelijker gebruik maken
van de ondersteunende diensten van Natuurpunt voornamelijk, maar niet enkel, op het vlak van
personeelsadministratie, boekhouding, communicatie en facility-ICT.
We behouden de eigen hubs van Turnhout en Brugge als regionale werkplek voor medewerkers.
We maken ook gebruik van de Natuurpunt hubs in Hasselt en Gent. In combinatie met thuiswerk
en moderne communicatiemiddelen beperken we de verplaatsingstijd en -kosten op deze manier.
Het voormalig CVN kantoor in Antwerpen werd gesloten.
De grote uitdaging bij het decentraal werken blijft de samenhang en de samenwerking in het
team behouden en geen ‘eilanden’ te creëren.
Het organigram van de organisatie is hertekend, het teamoverleg werd bijgestuurd en een
managementoverleg werd opgericht.
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Tijdens het 2-daags planningsconclaaf in juni is vooral tijd besteed aan een zelfevaluatie waaruit
een aantal belangrijke prioriteiten naar voren zijn gekomen waarop we de komende jaren zullen
inzetten. Deze 2-daagse beantwoordde ook aan de nood om het teamgevoel te versterken.
Daarnaast was dit een eerste belangrijke stap in de overgang naar het nieuwe decreet. Tijdens
het conclaaf werd extra toelichting gegeven over het nieuwe decreet, vond een eerste oefening
plaats rond de verschillende functies en werd nagedacht over mogelijke vernieuwende
initiatieven.
Vooruitblik 2018-2020
Op het vlak van huisvesting en praktische organisatie is het decentraal werken gerealiseerd en
heeft de organisatie een nieuw evenwicht bereikt. We zullen de komende jaren vooral aandacht
besteden aan het goed functioneren van het decentraal werken door regelmatig bijeenkomsten
te houden op de zetel in Mechelen, minstens 1 keer per jaar een gezamenlijk teamversterkend
vormingsmoment te organiseren en het samenwerken in kleinere projectgroepen te stimuleren.
Een andere belangrijke voorwaarde zijn duidelijke opdrachten en afspraken en heldere en korte
beslissingslijnen. Dit krijgt verder vorm in het kwaliteitshandboek dat we stelselmatig actualiseren
en aanvullen. Dit kwaliteitshandboek moet op termijn de ‘bijbel’ van onze procedures en
afspraken worden.
Voor de verdere stappen in de beleidsplanprocedure is het werken met een conclaaf voor het
professioneel kader, aangevuld met vrijwilligers, één van de aangewezen paden de komende
twee jaar.

5. Aangepaste communicatie-instrumenten voor de
werking en activiteiten
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017


Concrete taakverdeling met dienst communicatie van Natuurpunt uitklaren. Herverdeling
van taken en rollen.



Verdere optimalisering op basis van een evaluatie van het doelgroepenbereik (intern en
extern).



Opmaken en verspreiden van doelgroepspecifieke portfolio’s.



Organiseren van de bevraging van het open netwerk, vrijwilligers en bestuurders naar
aanleiding van het nieuwe decreet.



Om de procedure van aanvragen van vormingen en activiteiten te vereenvoudigen bieden
we op de website een uitgebreid portfolio aan met een aangepast reservatiesysteem.

Specifiek naar gemeenten en provincies zijn al thematische portfolio’s gemaakt (bijv. natuur en
zorg). Dit zal worden uitgebreid o.a. in het kader van de samenwerking in het project ‘Gemeente
voor de Toekomst’ van de Bond Beter Leefmilieu.
Verslag operationele doelen 2017
Voor de contacten met het brede publiek, vrijwilligers, cursisten en partners zijn verschillende
communicatie-instrumenten ingezet. De nadruk ligt op de digitale communicatie die sterk in
belang is toegenomen. Drukwerk blijft beperkt tot de verspreiding van folders en affiches en een
eigen rubriek in Natuur.blad, het trimestriële tijdschrift van Natuurpunt (oplage 109.000).
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De digitale e-zine Natuurpunt CVN flits werd 8x per jaar in provinciale edities verspreid bij 20.000
abonnees. Daarnaast werden er 4 nieuwsbrieven met het provinciale cursusaanbod verstuurd
(96.000 abonnees).
De facebook pagina van Natuurpunt CVN telde 1226 fans. Een aparte facebook pagina voor het
Natuurpunt Museum en tuin Turnhout had 696 fans. Het Voedselbosnetwerk Vlaanderen heeft 70
fans, Plukhof Beernem ondertussen 558 en de zorgtuin Natuurgaard De Wending 85. De website
van Natuurpunt CVN werd in 2017 ruim 71.000 keer bekeken (in 2016 64.000 keer). Waarbij de
opzet van een uitgebreide digitale portfolio met alle cursussen en vormingen die in
samenwerking met Natuurpunt CVN georganiseerd kunnen worden, het vermelden waard is.
De activiteitenmodule werd maar liefst 826.550 keer bekeken, waarvan 681.423 unieke
paginaweergaven. Dit is een stijging van 57% voor het totaal en 66% voor het aantal unieke
paginaweergaven ten opzichte van 2016.
Voor specifieke producten en/of specifieke doelgroepen werden aparte flyers en/of affiches
aangemaakt. Deze flyers werden digitaal verspreid naar lokale partners en lokaal verdeeld in
bijvoorbeeld culturele centra, bibliotheken, woon- en zorgcentra,....
De bevraging van de verschillende belanghebbenden (stakeholders) heeft nog niet
plaatsgevonden maar is voorzien in het traject voor het nieuwe beleidsplan.
Vooruitblik 2018-2020
De activiteitenmodule blijft de komende periode een belangrijke troef die we zo maximaal
mogelijk willen inzetten. Daarnaast willen we sociale media zoals facebook verder blijven
gebruiken om vormingsinitiatieven kenbaar te maken. Vanaf 2018 start Natuurpunt CVN met een
nieuw personeelslid in de redactieraad van het natuur.blad. Op die manier creëren we extra
kansen om informatie over natuur- en milieueducatie ruim kenbaar te maken.
Het werken met de Natuurpunt CVN flits en de provinciale flitsen met het vormingsaanbod
houden we overeind. Ze blijken een goed medium om zowel inhoudelijk te communiceren over
de werking als over de komende agenda’s.
Voor het vormingswerk blijft het een uitdaging om lokaal sterk te communiceren via onze eigen
netwerkpartners en hun communicatiecontacten. Voor 2018-2020 gaan we hier meer aandacht
aan schenken. Tips en tricks rond communicatie zullen we delen met onze netwerkpartners en
sturen we bij waar nodig.

6. Communicatie-instrumenten inzetten voor
educatieve doeleinden
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017


Projecten opzetten rond e-learning, op zich staand of bij voorkeur als onderdeel van
andere educatieve producten.

Gelet op de technische specificiteit, zal hiervoor worden samengewerkt met derden (waaronder
IVN in Nederland). Voorrang gaat naar het integreren in bestaande producten en activiteiten.



Digitale communicatiemiddelen doelbewuster inzetten om ‘blended learning’ te faciliteren
(functioneel gebruik makend van leerplatform, blog, facebook).
Grotere betrokkenheid en gebruik maken van het vaktijdschrift Natuur.focus voor
educatieve doeleinden.
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Natuurpunt CVN heeft een vertegenwoordiger in het redactieteam van Natuur.focus en
Natuur.oriolus. Natuur.focus heeft een behoorlijke oplage van 5000 betalende abonnees en is
één van de weinige vaktijdschriften in Vlaanderen voor inhoudelijke bijdragen over
natuur(educatie). Er is in 2016 ook meegewerkt aan een colloquium naar aanleiding van het 15jarig bestaan van het tijdschrift.


We onderzoeken de mogelijkheid om evaluaties na elke cursus laagdrempeliger en
geautomatiseerd te laten verlopen. We hopen zo meer evaluaties binnen te krijgen en zo
krijgen we snel over alle vormingen heen een algemeen beeld over de kwaliteit ervan. Als
nodig kunnen we dan kiezen voor de meer uitgebreide evaluaties zoals ze nu gebeuren.

Verslag operationele doelen 2017
Via volgende acties werkten we aan dit doel.
Inzet van media voor educatie doeleinden
Al jaren worden collega’s aangesproken door radio en televisie. Vooral collega Joeri Cortens
vraagt men regelmatig. Dit zorgt voor naamsbekendheid van Natuurpunt (CVN). We kunnen zo
ook bij het grote publiek verwondering creëren over de wonderen van de natuur. Hiermee
breiden we ons doelpubliek uit en zorgen we voor cultuurparticipatie.
In 2017 kwam zo o.a. Joeri Cortens verschillende keren in de media:


21 keer een vaste rubriek in de Weekwatchers (Radio 2)



1 keer in De Madammen (Radio 2)



1 keer in Karrewiet rond het thema mussen



2 keer in Van Gils & gasten rond de thema’s het Grote Vogelweekend (Citizen Science) en
grote dieren



1 keer voorbereidend hommelexperiment voor het Lichaam van Coppens

Naast radio en televisie verschenen er in totaal 62 artikels over een activiteit (of een reactie op
de actualiteit) van Natuurpunt CVN in de geschreven pers. Daarbovenop verscheen als bijlage bij
het Nieuwsblad de maandkalender 2018 van Mme Zsazsa (Zsazsalmanak) met daarin voor elke
maand een tekstje over een tuinvogel van de hand van Koen Leysen. Het volledige overzicht van
de persartikels 2017 vind je hier.
E-learning
Een uitgebreid verslag over e-learning vind je bij thema D Innoveren, doelstelling 2.
Vaktijdschrift Natuur.focus, Natuur.oriolus, ledenblad Natuur.blad en tijdschrift MO*
Een collega van Natuurpunt CVN is eindredacteur van Natuur.oriolus, het vaktijdschrift rond de
studie, de waarneming en de natuurlijke leefomgeving van vogels.
Op 28 oktober 2017 organiseerden we samen met het vaktijdschrift Natuur.focus (een
vaktijdschrift over natuur(studie)) de succesvolle studiedag Focus op Natuur en Erfgoed (goed
voor 261 inschrijvingen). Doordat de vorige directeur op pensioen is hebben we momenteel geen
vertegenwoordiger meer in het redactieteam van Natuur.focus.
In 2017 werd geen specifiek artikel geschreven voor het natuur.blad. Wel verscheen een artikel
rond Voedselbossen in het Mondiaal Magazine MO*.
Evaluaties na elke cursus laagdrempeliger en geautomatiseerd laten verlopen
In het vorige Voortgangsrapport gaven we aan dat we in 2017 wilden nadenken om de evaluaties
van cursussen laagdrempeliger en geautomatiseerd te laten verlopen. Wat we in 2017 gedaan
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hebben vind je onder thema D Innoveren, doelstelling 2.
Vooruitblik 2018-2020
Inzet van media voor educatie doeleinden
Voor 2018-2020 kunnen we geen planning opmaken aangezien dit op vraag gebeurt. Wel stellen
we de collega’s vrij om voor een bepaalde hoeveelheid aan media-interventies te doen.
Indien er zich gelegenheden voordoen om mee te werken aan een programma (kort- of langer
lopend) dan bekijken we deze vraag en trachten hierop in te gaan. Daarnaast blijven we actief
antwoorden op pers- en mediavragen (interviews) voor zowel de geschreven pers als voor radio
en televisie en dit zowel lokaal als bovenlokaal. Afhankelijk van de vragen zullen we ook in de
toekomst vragen blijven doorgeven aan goed geïnformeerde vrijwilligers.
E-learning
De toekomstvisie over e-learning vind je onder thema D Innoveren, doelstelling 2.
Vaktijdschrift Natuur.focus, Natuur.oriolus en ledenblad Natuur.blad
Het tijdschrift Natuur.focus kan een goed instrument zijn om achtergrondinfo te geven over een
thema en daarmee het draagvlak bij beleidsmensen hiervoor te verstevigen. In 2018 of 2019
plannen we een artikel over de kritische variabelen die nodig zijn om passie voor natuur bij
jongeren te doen ontstaan. Dit in functie van het grote jeugdproject dat Natuurpunt wil lanceren.
Daarnaast willen we kijken welke mogelijkheden er zijn voor een artikel rond natuur en welzijn in
relatie tot de educatieve zorgtuinen en een artikeltje rond voedselbossen.
Eén medewerker blijft eindredacteur voor het tijdschrift Natuur.oriolus.
Vanaf 2018 zetelen we in het redactieteam van het tijdschrift Natuur.blad. Natuur.blad is het
laagdrempelig ledenblad voor alle leden van Natuurpunt. Samen met de
communicatieverantwoordelijke van Natuurpunt CVN werken we stapsgewijs aan verschillende
rubrieken in het Natuur.blad, zoals een pagina waar een groep van vormingen in de kijker staat,
een beknopt agenda overzicht en een kort artikel over een bijzonder facet van natuur- en
milieueducatie of educatie voor duurzame ontwikkeling.
Evaluaties na elke cursus laagdrempeliger en geautomatiseerd laten verlopen
Wat we in 2018-2020 willen doen op het vlak van de evaluaties vind je terug onder D Innoveren,
doelstelling 3.

7. De rol van de vrijwilliger binnen de instelling
opwaarderen
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017


De bestuurlijke vernieuwing verder doorvoeren.



Het netwerk van educatieve werkgroepen uitbreiden tot een volwaardige structuur.
Dit is een belangrijke doelstelling met het oog op de nieuwe structuur vanaf 2020.
Hiervoor zal ook de rol van werkgroepenconsulent een aangepaste invulling krijgen.



De betrokkenheid van de leden vergroten in de algemene vergadering.
Hiervoor wordt de voorjaarsvergadering opgevat als een open algemene vergadering en
ingebed in de Natuurpunt CVN-ontmoetingsdag.



Een lesgeverspool uitbouwen voor de cursussen (natuurgidscursus en andere).
Veel aandacht zal gaan naar de eigen inbreng (co-creatie en zelflerende netwerken) van
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de lesgevers.
Verslag operationele doelen 2017
In het vorige Voortgangsrapport stonden hier verschillende punten die we nu verderop grondig
bespreken. Lees hiervoor het verslag bij thema D Innoveren, doelstelling 1 rond bijsturen cursus
natuurgids, uitbouw van een pool vrijwilligers voor de biodiversiteitscursussen en de coördinatie
van de vrijwilligersopleidingen.
De bestuurlijke vernieuwing verder doorvoeren
Het voorbije jaar traden enkele nieuwe leden toe vanuit het open netwerk. Echter was er ook een
overlijden te betreuren en trekken enkele bestuurders zich omwille van hun drukke agenda terug
uit de Raad. Eind 2017 werden dan ook al eerste stappen gezet om nieuwe bestuurders aan te
trekken. In dat kader koos de Raad van Bestuur ervoor na te denken over welke expertise in de
Raad aanwezig is en welke niet en waarop ze in de toekomst wil inzetten. Daarnaast ging er bij
het aantrekken van de eerste nieuwe bestuurders ook aandacht naar de geografische spreiding.
Opwaarderen van de algemene vergadering en vergroten van de betrokkenheid
In 2017 kozen we ervoor om de algemene vergadering als onderdeel van de Natuurpunt CVN dag
(18 maart 2017) te organiseren. Van de 116 deelnemers waren er 21 mensen stemgerechtigd lid
van de algemene vergadering.
Het netwerk van educatieve werkgroepen uitbreiden tot een volwaardige structuur
In 2017 startten we proactief het regionaal educatief overleg op, om een eerste stap te zetten in
het versterken van de structuur van het netwerk van educatieve werkgroepen. De
vormingsconsulenten organiseren op regionaal niveau met de educatieve vrijwilligers één of twee
keer op een jaar een overleg. Het doel van het overleg is om de stand van zaken rond educatie
in de regio te bespreken en samen een planning te maken voor de toekomst. We doen dit in
samenwerking met de provinciale bewegingscoaches van Natuurpunt Beweging. Zo integreren
we dit in de werking van Natuurpunt.
In het najaar van 2017 vond een try-out plaats in de provincie Limburg en in één regio in WestVlaanderen.
Vooruitblik 2018-2020
De bestuurlijke vernieuwing verder doorvoeren
De werking van de Raad van Bestuur blijft een continu aandachtspunt en dit zowel in de
organisatorische aanpak als qua menselijke betrokkenheid. Door bestuurlijk verder te focussen
op het aantrekken en optimaal inzetten van expertise, het werken met ad hoc werkgroepen voor
specifieke taken, het inzetten op vorming en teambuilding, wordt gewerkt aan een solide Raad
van Bestuur.
Specifiek voor 2018 wordt ingezet op het aantrekken van een nieuwe penningmeester, maakt het
bestuur werk van een overzichtslijst van aanwezige expertises, bekijkt ze de man-vrouw
verhouding en de geografische spreiding. Van daaruit zal ze nagaan waar de noden zich situeren
om zo gericht te zoeken naar geschikte bestuurders.
Opwaarderen van de algemene vergadering en vergroten van de betrokkenheid
Ook in 2018 kiezen we er opnieuw voor om onze algemene vergadering te integreren in de
Natuurpunt CVN dag (24 maart 2018). Door vroeger promotie te voeren bij de leden van de
algemene vergadering hopen we op meer deelnemers van deze groep. We streven naar 20 à 25
deelnemers.
Het succes van de gezamenlijke algemene vergadering en de Natuurpunt CVN dag bepaalt of we
deze ook in 2019 en 2020 gecombineerd organiseren.
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Verder onderzoeken we in 2018 of de Open Algemene Vergadering (als een expertiseoverlegorgaan) opnieuw in leven kan worden geblazen. Destijds nodigden we bij de eerste
algemene vergadering van het jaar enkele experten uit zoals: Prisma vzw, VELT, CVN, Waerbeke
Stiltebeweging,... Het is een denkpiste om dit opnieuw uit te testen en indien opportuun verder
te formaliseren.
Het netwerk van educatieve werkgroepen uitbreiden tot een volwaardige structuur
Voor de komende jaren is dit een uitgesproken aandachtspunt. We willen de band zowel met de
individuele vrijwilliger als met de educatieve werkgroepen van Natuurpunt en ons breder open
netwerk aanhalen, verstevigen en uitbreiden.


2018: Opmaak van een strategisch plan met o.a. een analyse van onze beschikbare
gegevens over de educatieve werkgroepen en hun kernvrijwilligers.



In 2018-2020: Per provincie in enkele regio’s organiseren we één of twee keer per jaar
een overleg onder de naam ‘Regionaal educatief overleg’.



2019-2020: Uitvoeren van het strategisch plan.

Administratief: Integratie van Access databank in databank van Natuurpunt
We bezitten een Access databank waarin we de gegevens van natuurgidsen en vrijwilligers
bewaren. We registreren hierin de actuele inzetbaarheid van mensen. Als operationele
doelstelling voor 2018-2019 hebben we de integratie van deze Access databank in de ERP
databank van Natuurpunt. We zorgen hierbij voor een correcte implementatie van de vernieuwde
privacy-wetgeving.
Relatiebeheer en commercieel argumentarium
We maken een lijstje van argumenten waarom organisaties, overheden en bedrijven er belang bij
hebben om op ons beroep te doen om NME-opleidingen te organiseren. Dit wordt ons
commercieel argumentarium of in marketingtaal USP's (Unique Selling Points).
Vervolgens ontwikkelen we een reeks communicatietools zoals bijvoorbeeld een kort filmpje met
een enthousiast testimonial van een ‘klant’ die met ons een succesvolle cursus organiseerde.
Zodra we onze USP's bij elkaar hebben doen we beroep op de bewegingscoaches van
Natuurpunt. Met de USP’s in de hand zal het voor hen ook makkelijker zijn om ons aanbod in de
kijker te plaatsen.
We brengen daarnaast de ‘witte vlekken’ in kaart, dit zijn de afdelingen of partners die weinig of
geen opleidingen organiseerden de voorbije jaren. We zetten een regelmatige communicatie op
naar de educatie-contactpersonen omdat dat veel directer is dan via de Natuurpunt CVN Flits
(deze gaat naar een te breed publiek).
We maken werk van meer pro-actief persoonlijk contact (telefoon, face to face) tussen de
vormingsconsulent en de contactpersonen van alle afdelingen/partners. De vormingsconsulent
wordt op die manier nog meer een brugfiguur naast zijn rol als organisator van cursussen.

8. Voor ondersteunende taken gebruik maken van de
structuren van Natuurpunt
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017


De taken herverdelen met de dienst communicatie van Natuurpunt.
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Een grotere centrale ondersteuning bekomen voor facility (huisvesting, mobiliteit),
gekoppeld aan efficiëntie en kwaliteit (verminderen van de ecologische voetafdruk).

Verslag operationele doelen 2017
Een heel aantal taken, waaronder het opmaken van communicatiedragers en uitsturen van
regelmatige email nieuwsbrieven (Natuurpunt CVN Flits), werd doorgeschoven naar de
ondersteunende diensten. Andere taken die we voorheen zelf opnamen worden intussen door
centrale diensten opgenomen:


Facility met o.a. telefonie, beheer gebouw en mobiliteit (in progress)



ICT en helpdesk ICT (afgerond)



Personeelsadministratie (bijna afgerond)



Financiën en boekhouding (in progress)

Vooruitblik 2018-2020
We betalen aan Natuurpunt een bijdrage voor onze huisvesting en voor de bovengenoemde
ondersteunende diensten waar we gebruik van maken. We ronden de overdracht van taken die
centraal kunnen gebeuren af zodat we de vrijgekomen tijd kunnen besteden aan onze kerntaken
van vorming. In deze vormingstaak liggen immers heel wat uitdagingen te wachten die de inzet
van mensen en financiële middelen noodzakelijk maken.
Natuurpunt CVN zette de voorbije jaren al sterk in op het reduceren van haar eigen ecologische
voetafdruk en dit zowel naar het gebruik van materialen toe als naar haar mobiliteit. De komende
jaren willen we in gezamenlijk overleg met facility kijken waar en hoe we dit verder kunnen
verbeteren. We zetten hierbij uiteraard verder in op het gebruik van het openbaar vervoer, de
vouwfiets, fiets, bluebike, cambio en andere autodeelsystemen. De komende jaren bekijken we
dan ook hoe we op de best mogelijke manier de nodige gegevens kunnen monitoren, opvolgen
en bijsturen ook waar dit centraal geregeld wordt.
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B.

Presteren

1. Aantal vormingsactiviteiten behouden, mits er
ruimte is voor vernieuwing en garantie op kwaliteit
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017


Het aantal subsidieerbare educatieve uren behouden.



Inzetten op kwalitatieve groei (innovatie, doelgroepen, thema’s).

Verslag operationele doelen 2017
In 2017 realiseerden we 8502 vormingsuren. Dit is 3% minder dan 2016 (8759,5 vormingsuren).
Het aantal programma’s bedroeg 1420. Het aantal dagdelen was 2790.
Opmerking: Binnen het aantal programma’s zitten ook de afgelaste programma’s. We hebben 15
programma’s moeten afgelasten. De afgelaste programma’s zijn nergens meegenomen voor de
berekening van het aantal vormingsuren en het aantal dagdelen.

Cursussen (natuurgids, vrijwilligersopleidingen,
biodiversiteitscursussen, voedselbos)
Meerdaagse activiteiten (reizen, bushcraft)
Losse activiteiten (excursies, lezingen, bezoeken,
workshops)
Totaal

2016 %

2017 %

2017 VU

39%

49%

4163

8%

9%

792

53%

42%

3544

100%

100%

8502

Vooruitblik 2018-2020

Streefcijfer aantal vormingsuren

2018

2019

2020

8500

8500

8500

We willen in de toekomst het geheel aan vormingsuren status quo houden. Door hier bewust
mee om te gaan in de planning willen we nieuwe/andere mogelijkheden creëren. Eén van de
elementen waar we vanaf 2018 structureel willen op inzetten is o.a. de digitalisering van het
aanbod. 2017 was hiervoor een jaar vol experimenten. E-learning laat zich moeilijker in
vormingsuren uitdrukken. Een webinar over bijen van 1 uur met 500 kijkers vraagt immers een
andere inzet dan één lesuur voor een groep van 25 deelnemers.
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Een tweede focus waar we meer ruimte voor nemen is inzetten op participatie van deelnemers
tijdens cursussen en wandelingen. Het proces van het participatief opzetten van cursussen vraagt
een grotere betrokkenheid van collega’s en vrijwilligers. Door hier met bijzondere aandacht rond
te werken stimuleren we de gemeenschapsvorming en voeden we ook het ontstaan van nieuwe
educatieve groepen in het open netwerk.
Een derde element is onze wens om een diverser publiek te bereiken. Promotie maken en het
opzetten van cursussen voor andere doelgroepen dan een ‘gemiddeld’ publiek vraagt meer tijd en
inspanning.

2. Een grote diversiteit aan vormingsactiviteiten
aanbieden met duidelijke keuzes
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017
Vooropgestelde doelstellingen vastleggen en realiseren voor:









Cursussen natuurgids en natuurverkenner (3 à 5 per provincie)
Cursussen natuurbeheer (min. 1 per provincie)
Vrijwilligersopleidingen: opleiding lesgevers, nascholing gidsen.
Bij biodiversiteitcursussen:
o vooral inzetten op lange cursussen
o nieuwe initiatieven opzetten met vrijwilligers (train the trainer) voor bestaande en
nieuwe cursussen
o cursussen indelen in niveaus (beginnerscursussen met vrijwilligers, gevorderden
met professionele lesgevers).
Klimaat en EDO: klimaatcursussen in de provincies en in enkele steden, voedselbos.
Beleving: bushcraft en verwante initiatieven opnemen in het jeugd project.
Natuur en welzijn: werken rond natuureducatie met en voor senioren o.a. in zorgtuinen.

Verslag operationele doelen 2017 en vooruitblik 2018-2020
Hieronder vind je de realisaties van de vooropgestelde doelstellingen voor 2017 en de vooruitblik
2018-2020.
Jaarlijkse planning
Belangrijk is dat we vanaf 2017 ervoor kozen om het geheel aan vormingen grondiger te
plannen. Doordat het Natuurpunt netwerk en het open netwerk een grote vraag genereert aan
vormingen en cursussen was het voor verschillende themaclusters, zoals de
biodiversiteitscursussen, nauwelijks nodig om te plannen. Door echter toch aandachtig de
planning te bestuderen kunnen we de streefdoelen en accenten voor dat jaar vroeg aanpakken.
Met het volledige team werd een eerste grondige jaarplanning opgemaakt voor 2017.
2018-2020: in een jaarlijkse cyclus: (plan, do, check, act)




Planningsmethodiek verbeteren.
Werking afstemmen op de planning
Opvolging en evalueren van de planning

Analyse van de vormingsactiviteiten en vooruitblik op de vormingsactiviteiten
Van het geheel aan cursussen, lezingen en wandelingen, verdelen deze zich procentueel over
volgende thema’s:
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Cursussen natuurgids
Streefdoel: 3 à 5 per provincie
Cursus Natuurgids: We startten 13 cursussen Natuurgids op. In 2017 kregen 180 mensen een
getuigschrift Natuurgids. Dit is meer dan in 2016. In 2016-2017 herwerkten we de cursus
natuurgids. Dit zorgde ervoor dat we in die periode de cursus minder organiseerden.
Cursussen Opstap waaronder Natuurverkenner
Streefdoel: 3 à 5 per provincie
Cursus Natuurverkenner: We organiseerden slechts 8 cursussen. De herwerking van deze cursus
in 2017 ligt hier aan de oorzaak. We stemden de cursus meer af op het doel van de cursus om
gemeenschapsvormend te zijn. Het co-creatief toewerken naar een samen te organiseren
evenement is daar een onderdeel van.
2018-2020: We behouden het streefdoel.
Cursus Natuurbeheer
Streefdoel: 1 per provincie
2017: Cursus Natuurbeheer: Deze cursus is in een omvormingsfase en organiseerden we slechts
twee maal.
2018-2020: De doelstelling blijft behouden.
De cursus natuurbeheer willen we meer afstemmen op de lokale biotopen en we willen werk
maken van een goed vervolgtraject door o.a. het organiseren van boeiende excursies.
Cluster biodiversiteitscursussen
Het geheel aan biodiversiteitscursussen blijft een succesverhaal. Jaarlijks realiseren we een 1600
vormingsuren met cursussen rond o.a. zoogdieren, vogels, planten, (nacht)vlinders en
paddenstoelen.
2017: 1645 vormingsuren biodiversiteit
2018-2020: Behouden van deze hoeveelheid.
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Accenten die we willen leggen:



Lezingen organiseren voor een groter aantal mensen (± 100 deelnemers)
Opleiden van vrijwilligers om de biodiversiteitslessen mee te geven (zie thema D
Innoveren, doelstelling 1)

Na een cursus sturen we een evaluatieformulier naar de deelnemers. Hierbij het antwoord van
551 respondenten op de vraag naar de algemene tevredenheid van de gevolgde cursus gegeven
door drie collega’s binnen de cluster biodiversiteit.

Wanneer deelnemers aangaven dat ze ontevreden waren ging dit vaak over het niveau, te
moeilijk of te eenvoudig, ten opzichte van de verwachtingen van de cursist. We zullen bekijken
waar we nog duidelijker kunnen beschrijven wat een deelnemer kan verwachten en of er al dan
niet voorkennis vereist is.
Cluster Transitie, Klimaat en EDO
Hieronder behoren de klimaatcursussen in de provincies en in enkele steden, de uitbouw van
enkele voedselbossen,....
Streefdoel voor 2018: 680 cursussen voor dit onderdeel. Hier komen nog wandelingen in het veld
bij.
2017:




Realisatie van 1 klimaatgidscursus, de beëindiging van 1 cursus en 1 opgestarte cursus in
Zingem. We organiseren deze cursus nog steeds gedeeltelijk met projectgeld. Daarom
waren het er in 2017 minder dan in 2016.
Realisatie en opstart van 2 voedselbossen in regio Brugge - Beernem. Het voedselbos in
Beernem zorgde voor een grote dynamiek op de locatie van het voedselbos. Vrijwilligers
organiseerden in juli en augustus een zomerbarak met wekelijks activiteiten en een bar.

Vooruitblik 2018-2020:




Het thema transitie krijgt in 2018 vorm door bijvoorbeeld cursussen ‘natuur in de stad’,
de Natuurpunt CVN dag rond het thema ‘Veranderend klimaat’, en een webinarreeks als
vrijwilligersopleiding voor de klimaatgidsen.
Voor 2018 werken we samen met de KVLV en de Gezinsbond bij het inrichten van
klimaatwandelingen voor een breed publiek.
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Cluster Beleving: waaronder Bushcraft en eco-comedy shows
 Groot Bushcraft weekend: dit is een succesverhaal.
 2017
o We organiseren jaarlijks het Groot Bushcraftweekend. We lieten 650 deelnemers
toe dit jaar (2016: 450 deelnemers, 2015: 200 deelnemers). Ook in 2017 haalden
we de nationale pers.
o Dit weekend groeide uit van een weekend waar experts en bushcraftfans elkaar
treffen naar een weekend waar vooral gezinnen op af komen. Het doel van het
weekend evolueert hier mee. Dit ligt nu meer op gezinnen de natuur laten
beleven en opnieuw verbinding maken met de natuur, dan op het verwerven van
puur technische vaardigheden.
o Een belangrijk onderdeel van het succes is dat dit weekend gebaseerd is op skill
sharing. Deelnemers moedigen we aan om zelf een workshop te geven. We
krijgen zo een heel divers programma qua thema’s en niveau. (Aanvullend op het
thema D Innoveren via sociale innovatie)
 2018 - 2020
o In 2018 laten we de deelnemersaantallen niet meer groeien. Voor 2019-2020
beslissen we dit jaarlijks.
o We zoeken naar een evenwicht tussen een aanbod voor experts en een aanbod
voor een breed gezinspubliek.
 Andere bushcraft activiteiten in 2017 en de toekomst 2018-2020
o Voor de Gezinsbond leidden we bushcraft sessiegevers op. Vanaf 2018 kunnen
afdelingen van de Gezinsbond via Natuurpunt CVN een sessiegever boeken.
o Het Groot bushcraftweekend waaiert uit. Andere organisaties die samen met ons
het Groot bushcraftweekend organiseren door sessies te geven, gaan zelfstandig
weekends opzetten. Dit gebeurt soms wel en soms niet in samenwerking met
Natuurpunt CVN.
 Comedyshows: We gaven 43 eco-comedyshows (Flirten in ‘t Groen, Toen de dieren nog
spraken)
o Met deze eco-comedyshows werken we dikwijls samen met andere sociaalculturele organisaties zoals Vormingplus, NEOS, bibliotheken, Markant, KVLV,...
o 2018-2020: We hebben twee formats van comedyshows. We broeden op enkele
mogelijke andere concepten/inhouden en zullen kijken waar we hiermee gaan
landen.
 Natuurfotografiecursussen:
o Streefdoel: 2 cursussen natuurfotografie per provincie
o In 2017 organiseerden we 5 cursussen natuurfotografie.
o In 2018-2020: In overleg met Natuurpunt Dienst communicatie bieden we vanaf
2018 een aanbod van fotografiecursussen aan samensporend met de Natuurpunt
Fotowedstrijd. Natuurfotografie is bij uitstek een manier waarop Natuurpunt CVN
invulling geeft aan de culturele functie.
Cluster Andere
In deze cluster vind je de cursussen met als thema’s:




Erfgoed
Natuur en welzijn
Moeilijk in te delen lezingen en vormingen.

Erfgoed is een thema waar nog veel groeimogelijkheden zijn.


2017: Organisatie van de studiedag ‘Focus op natuur en erfgoed’ (28 oktober 2017) met
261 deelnemers. Naar aanleiding hiervan is in het Natuurpunt Museum (Turnhout) een
heuse tijdlijn op de muren aangebracht waar de geschiedenis van het natuurbehoud en
natuureducatie op weergegeven staat.
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Het Zoniënwoud kreeg haar erkenning als Unesco Werelderfgoed. Naar aanleiding
hiervan organiseerde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in samenwerking met
Natuurpunt CVN en Natuurgroepering Zoniën (NGZ) de Dag van het Zoniënwoud. Die dag
en eveneens tijdens verschillende 2e zondaglezingen en wandelingen in het Bosmuseum
en Zoniënwoud was erfgoed het thema tijdens de activiteit.
Erfgoed is een thema dat verdoken heel vaak aan bod komt. Bijvoorbeeld veel
vrijwilligers organiseren natuurwandelingen waarin erfgoed verweven zit.
2018-2020:
o Nadenken over hoe we de verspreide aandacht die naar het thema erfgoed gaat
beter in beeld kunnen brengen.
o 2018: Opstart van een nieuwe cursus natuur en erfgoed in de provincie
Antwerpen. Er is nog geen zicht op het verder verspreiden van deze cursussen in
de andere provincies.
o 2018: We ontwikkelen een visienota rond de bestemming van het Natuurpunt
Museum. Hier zal het thema erfgoed een prominente plaats kunnen krijgen.
Daarnaast verzorgen we vanuit de twee musea (Bosmuseum en Natuurpunt
Museum) sterk de culturele functie. Op deze plaatsen worden nieuwe
tentoonstellingen gelanceerd die vervolgens rondreizen doorheen Vlaanderen.
(Zie verder punt 5 Vormingscentra uitbouwen)

Natuur en welzijn: ook dit thema zal de komende jaren belangrijker worden.




2017: Natuurpunt CVN werkte rond natuureducatie met en voor senioren in zorgtuinen en
organiseerde Roadshows rond Natuur en Welzijn in West-Vlaanderen en Antwerpen (zie
ook punt 3 en 5). Natuurpunt CVN werkte tevens mee aan de (tweedaagse) studiedag
Groen en Gezondheid in Limburg (Hasselt), bemande er een stand rond de zorgtuinen en
verzorgde er een workshop en lezing.
2018 - 2020:
o Opstart van een vervolmakingstraject voor de natuurgidsen om het thema welzijn
en stilte mee op te nemen. 2018: aantal 1; 2019-2020: per provincie 1
vervolmakingstraject.
o

In 2018 participeert Natuurpunt CVN mee aan het event ‘Licht op groen’ waarbij
de sectoren natuur en gezondheid worden samengebracht en er in workshops
wordt nagedacht over hoe er meer tussen deze sectoren kan worden
samengewerkt. Daarnaast organiseert Natuurpunt CVN samen met Natuurpunt,
de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid een eigen symposium rond
Natuur en Gezondheid in Gent.

o

In 2019 zal Natuurpunt CVN in de Provincie Oost-Vlaanderen Inspiratiedagen rond
natuur en welzijn inrichten samen met de betrokken Provincie.

3. De vormingsactiviteiten aanbieden aan een ruim en
divers publiek, met speciale aandacht voor de
moeilijker te bereiken doelgroepen
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017


Om de financiële drempel laag te houden, de deelnemersbijdragen niet verhogen. Voor
de economische leefbaarheid wordt gestreefd naar voldoende deelnemers en het onder
controle houden van de uitgaven.
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In 2017 worden de deelnemersprijzen niet verhoogd. Ook niet voor de partners die zelf
organiseren. De prijszetting voor 2018 zal worden bekeken en beslist voor het zomerverlof.


Samenwerken met BBL in het project Gemeente voor de Toekomst, een samenwerking
met lokale besturen.

Gemeente voor de Toekomst, het activiteitenplatform steden en gemeenten wil transitie op het
lokale niveau versnellen. Hierin werken 21 NGO’s samen die actief zijn in verschillende
transitievelden (o.m. duurzaam wonen en bouwen, duurzame mobiliteit, participatie en educatie).


Projecten verderzetten of initiëren met bijzondere doelgroepen (gevangenen,
asielzoekers)

Verslag operationele doelen 2017
De prijszetting van de cursussen werd niet aangepast in 2017, noch naar de organisatie toe die
de cursus of activiteit aanvraagt, noch naar de deelnemer toe. Dit zorgde voor rust onder de
eigen netwerkpartners en vergemakkelijkte ook naar andere samenwerkende organisaties toe de
communicatie.
In 2017 werd nog een half jaar samengewerkt met het Fonds voor Vrijetijdsparticipatie. Daarna
zei het Fonds jammer genoeg dat facet van haar werking stop.
In 2017 werkte Natuurpunt CVN mee aan de Trefdag ‘Boost je buurt’ binnen de campagne van
de Bond Beter Leefmilieu ‘Gemeente voor de toekomst’. Uit deze samenwerking met de Bond
Beter Leefmilieu groeiden nog geen nieuwe projecten, maar werden wel contacten gelegd,
informatie en kennis uitgewisseld.
Het voorbije jaar werd intensief gewerkt in het Woon- en zorgcentrum De Wending in Turnhout.
Daar werden bewoners en bezoekers verder educatief begeleid bij hun werkzaamheden in de
zorgtuin. In totaal werden 53 dagdelen begeleid, goed voor 159 vormingsuren voor senioren.
Voor senioren en jongeren uit de Onthaal Klas voor Anderstalige Nieuwkomers werden 3
gezamenlijke workshops ingericht rond hun ‘Stad van de toekomst’ of ‘Biodroom’.
Om het educatief en participatief werken in de kijker te zetten rond de thema’s Natuur en Welzijn
organiseerde Natuurpunt CVN samen met de Provincies Antwerpen en West-Vlaanderen
Roadshows rond Natuur en Gezondheid. Voor Antwerpen werd gefocust op de zorgtuinen, voor
de Provincie West-Vlaanderen op de realisaties van de Voedselbossen.
Omwille van de problemen in de Kempische gevangenissen werden tijdelijk geen nieuwe
projecten toegestaan. Een herhaling van het Project Retoer bleek daardoor niet haalbaar voor
2017.
Eind 2017 werden de eerste stappen gezet om samen met Doof Vlaanderen en het
Expertisecentrum Vlaamse Gebarentaal een gezamenlijk project rond ‘Natuur en Vlaamse
Gebarentaal’ op te zetten.
Vooruitblik 2018-2020
Voor 2018 is geen prijsverandering voorzien. Voor de daaropvolgende jaren zal dit telkens in
relatie staan tot de opmaak van de begroting om eventuele bijsturingen in de prijszetting door te
voeren.
Samen met DEMOS zullen we kijken welke mogelijkheden er zijn om de participatie voor mensen
in kansarmoede zo laagdrempelig mogelijk te houden. We zoeken naar een alternatief ter
vervanging van de tussenkomst door het Fonds voor Vrijetijdsparticipatie.
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Natuurpunt CVN maakt jaarlijks een overzicht op van wat ze uit haar aanbod naar voor wil
schuiven voor de gemeentebesturen, milieuraadsleden,... Dit aanbod promoten we dan via de
site van Gemeente voor de toekomst.
Ook in de periode 2018-2020 blijft Natuur en Welzijn een erg belangrijk thema. Zo zal
Natuurpunt CVN verder werken rond het thema Stilte, rust en ruimte in samenwerking met o.a.
Vormingplus Kempen. Daarnaast zal ze meewerken aan de studiedag Licht op Groen, de Green
deal Groen en Gezondheid, richt ze een bijscholing rond natuurbeleving voor de natuurgidsen in
en blijft ze actief in het samenwerken met senioren.
In 2018 wordt een nieuw project ingediend met Doof Vlaanderen en het Expertisecentrum
Vlaamse Gebarentaal rond ‘Natuur en Gebaren’ en wordt tevens de mogelijkheid onderzocht om
een nieuw project in te dienen rond natuur voor gedetineerden in samenwerking met o.a. de
Rode Antraciet.
Werken rond/met diversiteit is één van de belangrijke aspecten waar Natuurpunt CVN op inzet.
Vanaf 2018 werkt Natuurpunt CVN verder aan haar diversiteitsplan, zet ze in op losse initiatieven
en samenwerkingen en onderzoekt ze hoe die kunnen verder verankerd worden in het reguliere
vormingswerk. Experimenteerruimte en extra financiën/personeel blijven hiervoor essentieel.
Vanuit het educatie innovatiefonds van Natuurpunt CVN hoopt de organisatie ook lokale
diversiteitsinitiatieven te kunnen ondersteunen en stimuleren.

4. Educatieve hulpmiddelen ter beschikking stellen
waarmee vrijwilligers, organisatoren, partners en
particulieren zelf aan de slag kunnen
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017


Digitale leerplatformen inzetten voor diverse toepassingen.



Opzetten van uitleensysteem voor educatief materiaal met inbegrip van tentoonstellingen.



Gebruiksvoorwaarden opstellen voor het ter beschikking stellen van educatief materiaal.
Omdat ook Natuurpunt Studie uit te lenen educatief materiaal heeft, zal dit gebeuren in
samenwerking.



Lespakketten uitwerken en ter beschikking stellen van lesgevers.



Deze zijn nu al beschikbaar voor de natuurgidsencursus en de verkennerscursus. Ze
zullen ook worden gemaakt voor de laagdrempelige biodiversiteitscursussen.

Verslag operationele doelen 2017
Meer informatie over de realisaties van dit strategisch doel vind je ook onder thema D Innoveren.
Digitale leerplatformen
In 2016 en 2017 investeerden we in het opzetten van digitale leerplatformen voor de vrijwillige
lesgevers en voor de deelnemers. Deelnemers vinden didactisch materiaal en
achtergrondinformatie over de cursus die ze volgen op het leerplatform van de cursus. Voor de
vrijwillige lesgevers ontwierpen we ook lesgeversplatformen waar ze didactisch materiaal vinden,
didactische tips over het geven van een les, informatie over de vrijwilligersvergoedingen
enzovoort. Deze platformen ondersteunen ons persoonlijk contact met de vrijwilligers en
vervangen deze natuurlijk niet.
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Opzetten van uitleensysteem voor educatief materiaal met inbegrip van tentoonstellingen
In 2017 namen we hier geen initiatief rond.
Vooruitblik 2018-2020
Digitale leerplatformen
Sommige leerplatformen (zoals Klimaat en Gidsen) zijn nog een oude Googlesite en werden nog
niet omgezet naar de nieuwe leeromgeving of de nieuwe Google sites omgeving. Ook deze
cursusreeks willen we omzetten naar het model van de andere leerplatformen. In 2018 bekijken
we hoe we voor het Klimaat Leerplatform ook de natuurkalender (www.natuurkalender.be)
kunnen integreren.
Opzetten van uitleensysteem voor educatief materiaal met inbegrip van tentoonstellingen.
Dit onderdeel is verbonden met de opmaak van het strategisch plan rond het Natuurpunt
Museum. Samen met de bespreking van het strategisch plan zullen vervolgens deelstappen
genomen worden rond het uitsorteren en de verhuur van de tentoonstellingen.
In het portfolio op de website met het volledig vormingsaanbod en reservatiesysteem is al de
aanzet voorzien om educatief materiaal te reserveren. Tentoonstellingen zullen in de toekomst
kunnen bekeken worden zowel naar inhoud als naar materiaal. Geïnteresseerden kunnen
vervolgens een offerte voor ontlening aanvragen.

5. Vormingscentra uitbouwen als multifunctionele
locaties voor educatieve activiteiten
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017



Een werkgroep van vrijwilligers en professionelen oprichten voor het uitwerken van een
businessplan met focus op de culturele functie.
Herinrichten van het museum, met meer aandacht voor de permanente collectie.

Samen met de herinrichting van het museum, zal ook de rest van het huis onder handen worden
genomen. Zo moeten de scheuren hersteld worden die ontstaan zijn door bouwwerken (na
afsluiten van het verzekeringsdossier). De trap en bovenste verdieping zullen worden opgesmukt
om te kunnen verhuren aan derden.


Organiseren van een colloquium rond het thema natuur en erfgoed.

Het colloquium is gepland in oktober en zal omkaderd worden met een aangepast educatief
aanbod (bijv. organisatie cursus natuur en erfgoed).



Inschakelen van bezoekerscentra en integreren van de gidsengroepen in het open
netwerk.
Bosmuseum: Door middel van een participatietraject met diverse externe actoren zal het
aanbod aan publieksactiviteiten verder gediversifieerd worden.

Verslag operationele doelen 2017
Een werkgroep van vrijwilligers en professionelen oprichten voor het uitwerken van een
businessplan en onderzoek naar de culturele functie
Eind oktober 2017 werd een non-paper geschreven voor de opstart van een nieuwe werkgroep
rond ‘natuur, geschiedenis en erfgoed’. Deze tekst gaf de start aan een nieuwe werkgroep
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samengesteld uit professionele medewerkers en vrijwilligers die zich samen willen inzetten voor
het thema ‘natuur, geschiedenis en erfgoed’. Voor de eerste werkgroep werden 12 ‘wijzen’
uitgenodigd in het Natuurpunt Museum voor een eerste denkoefening waar de werkgroep zich op
wil toeleggen en hoe ze wat ze bereiken zullen verspreiden.
In 2017 startten we met de opmaak van een strategisch plan voor het Natuurpunt Museum dat
eind maart 2018 zal worden afgerond. De nota omvat naast de inhoudelijke visie ook een
begroting voor de komende 3 tot 5 jaar.
Herinrichten van het Natuurpunt Museum
Gekoppeld aan het Symposium ‘Focus op Natuur en Erfgoed’ kreeg een nieuwe tentoonstelling
vorm met als titel ‘Geworteld in de natuur: Een tijdreis van 1933 tot nu …’. In deze
tentoonstelling combineerden we schilderijen van Kempische Landschapsschilders met een tijdlijn
rond de historiek van de natuurbehoudsbeweging en het Natuurpunt Museum.
In 2017 werd de diensttrap en de tweede verdieping volledig gerenoveerd. De muren werden
geschilderd en een deel van de vloer op de 2e verdieping kreeg een nieuwe vloer. De tweede
verdieping heeft sinds eind 2017 een tijdelijke nieuwe huurder, Muylenberg (Dagcentrum voor
Volwassen mentaal gehandicapten).
Organiseren van een colloquium rond natuur en erfgoed
Op 28 oktober 2017 vond het Symposium plaats met als titel ‘Focus op natuur en erfgoed’.
Sprekers uit Vlaanderen en Nederland brachten in verschillende lezingen aspecten rond erfgoed
in de natuur/landschap. In totaal namen 261 deelnemers deel aan het Symposium.
Inschakelen van de bezoekerscentra en integreren van de gidsengroepen in het open
netwerk
Natuurpunt CVN werkte ook in 2017 met verschillende bezoekerscentra samen. Er werden nog
geen initiatieven genomen om de gidsengroepen verbonden aan de bezoekerscentra te laten
toetreden tot het open netwerk.
Diversifiëren van de werking in het Bosmuseum in Hoeilaart
In 2017 werd in het Bosmuseum de cursus Natuurgids Zoniën afgerond. Daarnaast vonden er 8
bijscholingen voor de gidsen plaats, waren er 16 ontleningen van educatieve koffers, werden er
12 2e zondagwandelingen ingericht en 8 2e zondaglezingen en een Dag van het Zoniënwoud.
De 2e zondagwandelingen en lezingen richten zich tot een breed gezinspubliek.
Om de werking van het Bosmuseum verder te kunnen diversifiëren werd vooral geïnvesteerd in
een nieuwe vrijwilligersgroep. In totaal zijn er nu een 15-tal actieve vrijwilligers. Dankzij deze
vrijwilligers konden ruimere openingsuren effectief worden gerealiseerd.
Verder werden er 196 natuurateliers ingericht, samen goed voor een 3803
leerlingen/deelnemers.
Vooruitblik 2018-2020
Werkgroep ‘Natuur, geschiedenis en erfgoed’
De komende jaren werkt de Werkgroep ‘Natuur, geschiedenis en erfgoed’ verder om deze
thema’s een prominentere plaats te geven binnen de natuurbehoudsbeweging en binnen het
vormingswerk van Natuurpunt CVN. Begin 2018 werd de eerste nieuwsbrief van de werkgroep
gelanceerd waarin ook Natuurpunt CVN en het Natuurpunt Museum een vaste rubriek op zich zal
nemen. Daarnaast zal een aparte pagina op de website worden aangemaakt waar alles rond
‘natuur, geschiedenis en erfgoed’ een plaats zal krijgen.
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Door samen te werken met deze werkgroep wil Natuurpunt CVN de bestaande cursus rond
natuur en erfgoed (in de Kempen) proberen door te vertalen naar andere regio’s in Vlaanderen.
Dit vraagt naast een algemeen luik rond natuur en erfgoed ook telkens een specifiek luik
aangepast aan de site waar de vorming doorgaat.
De komende jaren wil Natuurpunt CVN het erfgoedthema verankeren in haar werking en
zichtbaarder maken. In de communicatie zal ze hiervoor samenwerken met de nieuwe
Natuurpunt werkgroep ‘Natuur, geschiedenis en erfgoed’.
Toekomst Natuurpunt Museum
De strategische nota voor het Natuurpunt Museum zal in maart 2018 gefinaliseerd worden. Deze
nota vormt de basis voor verder overleg zowel met vrijwilligers, professionele medewerkers als
bestuurders. In 2018 gaat een nieuwe Natuurpunt Museumwerkgroep van start die de verdere
toekomst van het Natuurpunt Museum en haar rol in of naast de vormingsinstelling mee zal
bepalen.
In 2018-2020 zetten we in op:




Rol van het Natuurpunt Museum in het verspreiden van kennis rond natuur- en
milieueducatie via het ontwikkelen en verhuren van tentoonstellingen.
Rol van de educatieve natuurtuin als luwteplek in de stad en als plek voor
natuur- en milieueducatie.
Het bepalen van de rol van het Natuurpunt Museum in de werking van de
vormingsinstelling en daar buiten.

Prioritair zoeken we in 2018 alle mogelijkheden voor financiering voor het Natuurpunt Museum
op. Er zijn zowel financiën nodig voor de renovatie van het huis als voor de verdere inhoudelijke
werking van het Natuurpunt Museum. Het Natuurpunt Museum gaat hiervoor in overleg met
diverse overlegorganen en overheden (HERITA, Erfgoedcel Noorderkempen, Vlaamse overheid
Agentschap Onroerend Erfgoed, bedrijven, Natuurpunt Studie,…).
Samenwerking Bezoekerscentra
Natuurpunt CVN heeft een lange historiek in het samenwerken met de verschillende
bezoekerscentra van Natuurpunt en van de Vlaamse en Provinciale overheden. Jaarlijks richten
we verschillende vormingen in voor de gidsengroepen.
In 2018 willen we in overleg met de Cel Beleving van Natuurpunt en het team van de
bezoekerscentra kijken hoe de samenwerking met de gidsengroepen verder vorm kan krijgen. Via
overlegmomenten zullen de noden voor de gidsengroepen worden vastgelegd en een plan van
aanpak worden opgemaakt. Van daaruit zal dan in 2019-2020 verder worden gewerkt.
Met de bezoekerscentra en het Natuurpunt Museum willen we ook meer uitwisseling creëren rond
het educatief materiaal en de tentoonstellingen.
Toekomst Bosmuseum
Voor de toekomst van het Bosmuseum in Hoeilaart zetten we in op het opnieuw indienen van een
subsidiedossier bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Zonder deze subsidies, de (beperkte)
subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos en de subsidies van de provincie VlaamsBrabant staat de toekomst van de werking van het Bosmuseum op de helling.
Het Agentschap voor Natuur en Bos diende (samen met diverse partners) een groot
subsidiedossier in ‘Mysterieus, majestueus’. Gekoppeld aan dit groot toeristisch dossier zijn er
verbouwingen voorzien aan het Bosmuseum. Natuurpunt CVN heeft diverse overlegmomenten
met het Agentschap voor Natuur en Bos om tijdig in te spelen op de plannen rond de
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verbouwingen in en rond het Bosmuseum. Momenteel is het nog niet duidelijk wanneer de
verbouwingen zullen starten.
In 2018 participeert het Bosmuseum aan de Dag van het Zoniënwoud, de Week van het Bos en
het Project Mysterieuze bossen van de Provincie Vlaams-Brabant.
Met het Bosmuseum wordt de komende jaren verder ingezet op de 2e zondaglezingen en
wandelingen waarbij we ook met Vormingplus Archéduc, de B&B Hippo-droom,
Gemeenschapscentrum De Bosuil in Jezus-Eik en Gemeente Hoeilaart enkele activiteiten willen
opzetten.
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C.

Samenwerken

1. De algemene vergadering versterken met
netwerkpartners
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017




Voor de open algemene vergadering in het voorjaar partners uitnodigen rond een thema
(natuur en jeugd).
De Nederlandse zustervereniging IVN uitnodigen om intentie tot verdere samenwerking
te bezegelen.
Met de Gezinsbond bekijken we of een structurele samenwerking mogelijk is. Dit kan
leiden tot een toetreding tot de algemene vergadering.

Verslag operationele doelen 2017
Open algemene vergadering
Op 18 maart 2017 organiseerden we de Natuurpunt CVN dag als open algemene vergadering in
Kalmthout. Thema van de Natuurpunt CVN dag was ‘Natuur en Jeugd’. In verschillende
workshops dachten we na over hoe we meer voor Jeugd kunnen doen, welke vormingen er nodig
zijn voor begeleiders,…
De Gezinsbond was eveneens aanwezig op deze dag als eerste stap in een verdere
samenwerking om rond gezinnen actiever aan natuur- en milieueducatie te doen. (Zie ook deel A
Opbouwen item 7.)
Samenwerking IVN
Op de algemene vergadering in maart 2017 was ook IVN uitgenodigd. Voor hen was het echter
onmogelijk om aanwezig te zijn en mede daardoor werden er nog geen verdere stappen gezet
om een samenwerking te formaliseren.
In 2017 maakten we wel verder afspraken rond het uitwisselen van informatie rond de opleiding
natuurgids en de opstart van een samenwerking om gezamenlijk een cursus Stilte, rust en ruimte
in te richten (stiltegidsen) in Kalmthout samen met Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide in
Nederland.
Samenwerking Gezinsbond
In 2017 zijn we gestart met de ‘gezamenlijke’ open algemene vergadering rond Natuur en Jeugd,
het geven van vormingen rond Bushcraft voor lokale afdelingen van de Gezinsbond en kreeg een
nieuw aanbod voor afdelingen van de Gezinsbond vorm rond de thema’s bushcraft en klimaat.
Vanuit deze eerste initiatieven groeide het idee om samen te werken rond een echte
Gezinsbonddag met als thema ‘Natuur’. In 2017 vonden hiervoor de eerste overlegmomenten
plaats en viel de beslissing om een vraag tot samenwerking in te dienen bij het Kabinet
Leefmilieu van Joke Schauvliege.

Vooruitblik 2018-2020
Open algemene vergaderingen
In 2018 willen we onderzoeken of we opnieuw met het format van open algemene vergaderingen
aan de slag willen en of dit een toekomst heeft ook daarna. (zie ook Luik A nummer 7.)
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Samenwerking IVN
De samenwerking met IVN willen we in 2018 nieuw leven inblazen. Nu de nieuwe directeur
ingewerkt is, is het een uitgelezen moment om de gesprekken met het IVN terug op te starten.
In 2018 willen we de samenwerking formaliseren rond volgende thema’s:





Natuurgidsopleidingen
Klimaat & Gidsen (klimaatverkenners)
Stiltegidsen
Natuur en Welzijn

Samenwerking Gezinsbond
Begin 2018 dienden we samen met de Gezinsbond een nota in bij de Vlaamse overheid
Kabinet Leefmilieu om in 2019 gezamenlijk de Gezinsbonddag te organiseren. De dag kreeg
de titel ‘Gezinsdag: Zin in natuur’.
De Gezinsbond en Natuurpunt (CVN) willen gezamenlijk een event organiseren rond
natuurbeleving voor gezinnen.
Beide organisaties bundelen daarvoor hun krachten om op 31 maart 2019 zoveel mogelijk
gezinnen naar de natuurgebieden te loodsen voor een actieve natuurbelevingsdag.
Ze maken hiervoor gebruik van de bezoekerscentra van Natuurpunt en de 2 Vlaamse Kennis- en
Vormingscentra voor Natuur en Milieu. Deze centra zijn allen gelegen aan een prachtig
natuurgebied en maken actieve natuurbeleving en natuur- en milieueducatie mogelijk. Gezinnen
ontdekken op de verschillende plaatsen de natuur op heel diverse wijze. Natuurbeleving met
alle zintuigen is de focus voor de NatuurGezinsdag. Actie in, ontdekken en genieten van de
natuur is wat we willen bereiken. Bijzondere natuurmomenten die doen snakken naar meer!
Natuurpunt CVN zal voor deze Gezinsdag instaan voor de vormingen van de vrijwilligers die
lokaal de gezinnen zullen begeleiden bij diverse natuurbelevingsactiviteiten.
Als nevendoel willen we met de Gezinsdag ervoor zorgen dat lokale afdelingen en gidsengroepen
van Natuurpunt (CVN) in contact komen en samenwerken met afdelingen van de Gezinsbond. Op
die manier willen we de relaties tussen deze groepen opbouwen zodat later er nieuwe activiteiten
vorm kunnen krijgen uit de nieuwe samenwerkingen.

2. Het vrijwilligersnetwerk uitbreiden
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017


Uitbreiden van het lokale netwerk van ondersteunde werkgroepen en gidsengroepen.

Hiervoor zullen we onder meer de educatieve werkingen binnen de Natuurpuntafdelingen en
gidsenwerkingen van bezoekerscentra maximaal integreren in het netwerk.


Nieuwe en bestaande lesgevers mobiliseren door het opzetten van specifieke initiatieven.
De opleiding (en nadien coaching) van lesgevers is een belangrijk actiepunt voor de
volgende jaren.

Binnen de natuurgidsencursus is er vooral een specifieke nood aan lesgevers voor de modules
mens en natuur. Voor het rekruteren en vormen van lesgevers voor de les natuurbeleid is er een
apart project in samenwerking met de dienst beleid van Natuurpunt. Dit kadert tevens in een
grootschalig Europees project voor vorming en sensibilisatie (BNIP - Belgian Nature Integrated
Project). Ook voor de natuurhistorische cursussen zetten we in op de opleiding van lesgevers. In
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2017 voerden we een try-out uit voor de thema’s planten en paddenstoelen. We kiezen ervoor
om een selecte groep op te leiden en nog dit jaar in te zetten.
Verslag operationele doelen 2017
Ons vrijwilligersnetwerk uitbreiden doen we op verschillende manieren:





We bouwen het netwerk van educatieve werkgroepen uit tot een volwaardige structuur
(Bij thema A, 7. Rol van de vrijwilliger opwaarderen).
Veelal mobiliseren we vrijwilligers voor specifieke initiatieven:
o We bouwen een pool uit van vrijwillige lesgevers voor de biodiversiteitscursussen
(Thema D1 Innoveren).
o De bijsturing van de cursus natuurgids gebeurt samen met de vrijwilligers (Thema
D1 Innoveren)
We hebben een coördinator voor de vrijwilligersopleidingen binnen Natuurpunt.

Specifieke initiatieven
De cursussen natuurgids en natuurverkennerscursussen worden in hoofdzaak georganiseerd en
gegeven door onze vrijwilligers. In 2017 zetten we voor de cursus natuurgids en de
natuurverkennerscursus 176 individuele vrijwilligers in.
Voor de module ‘mens en natuur’ in de natuurgidsopleiding organiseerden we in het najaar een
webinar als vrijwilligersopleiding. 16 vrijwilligers volgden de webinar.
Coördinatie van vrijwilligersopleidingen
In 2017 startte een collega met de coördinatie van de vrijwilligersopleidingen binnen Natuurpunt.
Het eerste jaar lag de focus op:








Inventarisatie van bestaande vrijwilligersopleidingen en georganiseerd registreren ervan.
Omkadering waarin we de vrijwilligersopleidingen organiseren: gratis voor vrijwilligers,
werkingsbudget gesubsidieerd door Natuurpunt Beweging, inhoudelijke ondersteuning
door collega’s van Natuurpunt.
Bewustmaking van het belang ervan binnen de verschillende diensten van Natuurpunt
door voorstellingsrondes.
In 2017 waren de ‘Vrijwilligersopleidingen’ het hoofdthema in de Provinciale rondes die
Natuurpunt organiseerde met de algemeen directeur van Natuurpunt en de directeur van
Natuurpunt CVN.
Opmaak van een portfolio op de website en een flyer met een overzicht van alle te
reserveren vrijwilligersopleidingen.

In de cijfers van dit voortgangsrapport nemen we enkel die vrijwilligersopleidingen op die
voorzien zijn voor de educatieve vrijwilligers. Dit gaat over een 300-tal vormingsuren.
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Vooruitblik 2018-2020
Planning 2018-2020


Jaarlijkse planning binnen Natuurpunt vzw van het aantal vormingsuren.



Jaarlijks nieuwe vrijwilligersopleidingen uitwerken naargelang de vragen of actuele
thema’s.



2019: Train-the-trainer: opzetten van een netwerk van vrijwillige lesgevers.

3. Nieuwe partnerschappen aangaan in diverse
formules
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017



Nieuwe partnerschappen aangaan in functie van de prioriteiten (bijvoorbeeld
jeugdwerking samen met de Gezinsbond, opleiding van 50 Scouts leiding,...).
De pas opgestarte internationale contacten voortzetten met het oog op concrete
samenwerkingen en een deelname aan een Europees project.

De hernieuwde samenwerking met IVN zal worden vastgelegd in een formele
samenwerkingsovereenkomst.


Partners zoeken voor samenwerking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hiervoor zal o.m. de werking rond het Bosmuseum worden ingezet. Een belangrijke partner
hierbij is Vormingplus Citizenne. Toetreden tot het Netwerk Open Monumenten van Herita met
Natuurpunt CVN, meer bepaald de site van het secretariaat, het Natuur.huis en het Natuurpunt
Museum.
Verslag operationele doelen 2017
Er werd een samenwerking opgestart met de Gezinsbond en de KVLV, zowel wat betreft de
organisatie van Bushcraftactiviteiten als rond het organiseren van klimaatwandelingen. Vanaf
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2018 kunnen afdelingen van beide organisaties activiteiten boeken. Om dat in goede banen te
leiden werden in 2017 enkele opleidingen rond Bushcraft georganiseerd. (Zie ook C 1)
Het Natuurpunt Museum trad toe tot het netwerk van Herita. Daarnaast werkte het ook samen
met FARO bij de opleiding rond het gebruik van de Erfgoedapp die doorging in het Natuurpunt
Museum.
Met het IVN werd informatie uitgewisseld rond de cursus natuurgids maar werd nog geen
formele samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarnaast had één van de medewerkers
contact met Natuurmonumenten omtrent het materiaal van de OERRR-campagne en bekeken we
de mogelijke samenwerking rond het inrichten van een cursus Stiltegids in de regio Kalmthout.
In Brussel werd nog niet samengewerkt met Citizenne. Wel vonden er verschillende activiteiten
plaats, goed voor een 100-tal vormingsuren.
Vooruitblik 2018-2020
Voor de samenwerkingen met de Gezinsbond en IVN verwijzen we naar het Luik C item 1.
Samenwerkingen in Brussel
In Brussel werden in 2016-2017 contacten gelegd met enkele gemeenschapscentra. Dit
resulteerde al in een groter aantal vormingsuren in Brussel.
In 2018 willen we heel bewust de verschillende gemeenschapscentra in Brussel opnieuw
contacteren om nieuwe activiteiten vorm te geven en een planning te maken voor het najaar
2018 en de twee daaropvolgende jaren.
Items waar we willen op inzetten:
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Natuurbeleving voor gezinnen in Brusselse parken.
Planten/kruidenwandeling in de Brusselse parken.
Natuur in de stad.
Klimaatverkenners (cfr. de Klimaat & Gidsen cursus die in de andere provincies al
succesvol werd ingericht).
Proeven van de natuur met verhalen over verschillende culturen in samenwerking
met Citizenne en organisaties die zich focussen op etnisch-culturele minderheden.
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D.

Innoveren

1. Innovatie en kwaliteitszorg in de organisatie
brengen door professionelen en vrijwilligers
systematischer te betrekken bij de
vernieuwingsinitiatieven
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017





De vernieuwing van de cursussen en de uitbreiding van de lesgeverspool gebruiken om
vrijwilligers systematisch te betrekken bij innovatie.
Kwaliteitszorg versterken binnen de organisatie door de uitwerking van een
kwaliteitshandleiding. Daarin worden alle processen en producten geëvalueerd en
bijgestuurd of aangepast met het oog op vernieuwing en kwaliteitszorg.
Co-creatie en interactiviteit integreren in de opleidingen.

Verslag operationele doelen 2017
Vernieuwing Cursussen: Bijsturing cursus natuurgids
Door bij de start van de fusie tussen Natuurpunt Educatie en CVN onmiddellijk te kiezen voor de
grondige herwerking van één van de hoofdcursussen, namelijk de cursus Natuurgids, was het
resultaat niet op alle vlakken even kwalitatief.
Dit resulteerde in veel extra werkuren voor de collega’s en klachten van de cursusvrijwilligers.
Daarom investeerden we in 2017 in een brede bevraging van zowel deelnemers als vrijwillige
lesgevers. Op basis daarvan maakten we een plan van aanpak voor de bijsturing van de cursus
Natuurgids.
Uitbouw pool van vrijwillige lesgevers voor de biodiversiteitscursussen
We startten een traject waarin we een pool van vrijwilligers opleiden om biodiversiteitslessen
mee te geven. Deze biodiversiteitslessen (bijvoorbeeld planten en vogels) geven onze eigen
professionele lesgevers traditioneel zelf. Er zijn verschillende redenen om een pool van
vrijwilligers uit te bouwen die hen ondersteunt:
●



Twee medewerkers gaan binnen enkele jaren op pensioen. Hun expertise willen we tijdig
doorgeven aan vrijwilligers. Daarnaast moet gekeken worden hoe tijdig nieuw personeel
kan worden aangeworven en ingewerkt.
Het aantal leden van Natuurpunt is sinds de start (2001) meer dan verdubbeld (nu
107.000 leden), het aantal collega lesgevers is gelijk gebleven. Om aan de groeiende
vraag van cursussen te voldoen hebben we meer lesgevers nodig.

In 2017 startten we try-outs voor het zoeken van vrijwilligers voor de cursussen paddenstoelen
en planten.
Hierin onderscheidden we 3 stappen:
Stap 1: Vinden van geschikte vrijwilligers. Via gerichte promotie verliep dit vlot.
Stap 2: Opleiden van de vrijwilligers. De educatieve medewerkers zijn gewoon om
didactisch materiaal te ontwikkelen dat ze zelf gebruiken. Dat materiaal beschikbaar
stellen en zo aanpassen dat ook derden dit kunnen gebruiken is een zoekproces.
Powerpoints en cursusmateriaal moeten we herbekijken door de ogen van een vrijwilliger.
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Stap 3: De vrijwilligers cursussen toevertrouwen om te geven en hen een degelijke
opleiding geven zodat er garantie is voor kwaliteit. Hier ligt voorlopig het grootste
knelpunt. Voor de biodiversiteitscursussen is de werking hierop nog niet afgestemd. De
vlotte wijze van verdelen van de aanvragen van cursussen onder collega lesgevers
moeten we doorbreken en opnieuw bekijken. Zo krijgen ook vrijwilligers een cursus
toegewezen.

Coördinatie vrijwilligersopleidingen
Vanaf 2017 coördineert een medewerker de vrijwilligersopleidingen binnen Natuurpunt. In 2017
lag de focus op inventarisatie van het bestaande aanbod bij Natuurpunt en Natuurpunt CVN en
op bewustmaking van het belang van vrijwilligersopleidingen. We houden het geheel aan
vrijwilligersopleidingen bij over alle diensten van Natuurpunt heen. Enkel de
vrijwilligersopleidingen voor educatieve vrijwilligers vallen onder de werking van Natuurpunt CVN.
Het andere deel wordt vergoed door Natuurpunt en maakt geen deel uit van het sociaal-cultureel
vormingswerk van Natuurpunt CVN.
Vooruitblik 2018-2020
Vernieuwing Cursussen: Bijsturing cursus natuurgids
De bijsturing van de cursus Natuurgids focust zich op twee vlakken:


Betere inhoudelijke uitwerking van powerpoints en achtergrondinfo.



Inhoudelijke kennisbevraging opnieuw integreren bij het geven van feedback aan de
cursisten. Hiervoor werken we ook een online quiz uit, wellicht samen met
zusterorganisatie IVN in Nederland.

Om de powerpoints en inhoud van de lessen uit te werken kozen we nu resoluut voor een
wisselwerking met de vrijwilligers. We organiseerden (20/01/2018) voor het eerst een meedenk
en -werkdag tussen vrijwillige lesgevers en onze eigen lesgevers. Beiden zagen dit als een grote
meerwaarde. Met deze werkgroep met vrijwilligers en collega’s trekken we de bijsturing verder
door.
We leveren de bijsturing op in februari 2019.
In 2018-2020 hebben we bijzondere aandacht voor het werken rond de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Met Natuurpunt CVN willen we kijken welke thema’s
versterkt naar voor kunnen worden geschoven en hoe we met het vormingswerk de SDG’s meer
ingang kunnen doen vinden bij het brede publiek. Hiervoor maken we een analyse van het
bestaande cursusportfolio en kijken we jaarlijks waar we extra willen op inzetten, mede
geïnspireerd door wat er maatschappelijk leeft en actueel is.
Uitbouw pool van vrijwillige lesgevers voor de biodiversiteitscursussen
In 2018 werken we verder aan de uitbouw van een pool van vrijwillige lesgevers voor de
cursussen biodiversiteit. Dit doen we in een goede balans tussen professionaliteit en inzet van
vrijwilligers om de groeiende vraag te kunnen beantwoorden.
In eerste instantie streven we ernaar om meer excursies door vrijwilligers te laten geven en
geleidelijk over te gaan naar ook het geven van lessen in klas.


Thema’s Planten en paddenstoelen:
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en paddenstoelen door vrijwilligers te laten geven, zonder een daling te creëren
bij de vormingsuren gegeven door het professioneel personeel.
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2019-2020: Afhankelijk van de vraag trachten we te stijgen naar 15% van de
vormingsuren rond de onderwerpen planten en paddenstoelen gegeven door
vrijwilligers.

Thema Vogels:


Najaar 2018: Opstart van vrijwilligerspool.



2019: Realisatie van 10% vormingsuren door vrijwilligers voor de vogelcursussen.



2020: Realisatie van 15% van de vormingsuren door vrijwilligers.

2. Innovatie zoeken in sociale innovatie, culturele
innovatie en de nieuwe mogelijkheden van de
informatietechnologie
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017





De gestarte omvorming van de natuurgidsencursus verder doorvoeren en aanvullen met
nieuwe vormen (o.a. e-learning) en inhouden (o.a. keuzemogelijkheden, praktijklessen).
Instapcursussen natuurverkenner doorlichten vanuit dezelfde doelstellingen.
De community-vorming rond de natuurgids- en andere cursussen versterken en
opvolgen.
Actualiseren van de museumwerking vanuit de nieuw op te richten museumwerkgroep.

Verslag operationele doelen 2017
De verschillende onderdelen bespreken we elk hieronder.
Sociale innovatie
‘Sociale innovatie’ is een innovatieve oplossing op een maatschappelijk belangrijke uitdaging, die
resulteert in een product, dienst, organisatiemodel en/of methode.’
Onze maatschappelijk uitdaging is om mensen warm te maken om zich in te zetten voor het
behoud en beheer van natuur en het verbeteren van het milieu. We zoeken hiervoor heel wat
vrijwilligers, maar ook in de persoonlijke levenssfeer kunnen deelnemers zich hiervoor inzetten.
In het geven van cursussen en workshops ziet Natuurpunt CVN twee belangrijke strategieën om
aan deze maatschappelijke uitdaging te werken:


Creëren van een warm en gezellig nest tijdens cursussen tussen de cursisten onderling en
met en tussen de vrijwilligers.



Interactie en participatie van deelnemers tijdens de cursus of activiteit verhogen.

Voorbeelden van hoe we hiermee in de praktijk aan de slag gingen:
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1. De cursus Natuurverkenner - laagdrempelige
opstapcursus
In 2017 finaliseerden we de herwerking van de
instapcursus Natuurverkenner. Hiervoor werkten we
samen met de dienst Natuurpunt Beweging. Deze
dienst ondersteunt binnen Natuurpunt de lokale
afdelingen van Natuurpunt, en dus de lokale
vrijwilligers.
Zoals bij elke vernieuwing of uitwerking van een cursus
deden we het volgende:


Powerpoints en excursie inhouden bepalen.



Lesplatformen ontwikkelen voor lesgevers en
voor de cursisten.



Communicatietools bekijken.

Een belangrijk doel van deze cursus is het rekruteren van nieuwe vrijwilligers en behouden van
bestaande vrijwilligers.
Om de participatie te verhogen in de cursus Natuurverkenner laten we de cursisten een
eindevenement uitbouwen. De cursusgroep Natuurverkenner Grote Netewoud organiseerde
bijvoorbeeld het evenement ‘Op verkenning in het Grote Netewoud’.

2. De cursus voedselbos
De cursus voedselbos wijkt af van de traditionele cursussen omdat het eindresultaat een
aangeplant voedselbos is, een vrijwilligerswerking die dit voedselbos onderhoudt, beheert en
inbedt in de lokale buurt.
Na de zomer van 2017 konden we ons engagement voor de
twee voedselbossen die we in het najaar 2016 en voorjaar
2017 plantten loslaten. De groep vrijwilligers op beide
locaties nam het over.
Op eigen initiatief organiseerden de vrijwilligers in juli en
augustus 2017 op zaterdag een pop-up zomerbar met
laagdrempelige activiteiten in het voedselbos Beernem. Dit
in samenwerking met lokale inwoners van Beernem,
organisaties, bedrijven en overheidsinstanties.
Op vraag van mensen uit de buurt startten we in najaar
2017 met de opstart van een voedselbos in Assebroek.

3. Cursus: Meer natuur in je tuin

In deze cursus namen we samen met de cursisten een tuin onderhanden. Cursisten mochten
samen met de eigenaars mee beslissen hoe een steriele tuin omgetoverd werd naar een
bijenvriendelijke en natuurrijke tuin. Door deze cursus zo te organiseren creëerde dit onder de
cursisten een extra dynamiek: er werden volop planten geruild en cursisten bezochten ook,
buiten de cursus om, elkaars tuin.
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4. De Wending
In de zorgtuin Natuurgaard De Wending werden de bewoners en bezoekers educatief begeleid
om samen te werken in de natuurtuin. Van bij de start van dit project werd participatief met de
bewoners en bezoekers gewerkt. Dit resulteerde in een kleine vaste groep vrijwilligers die een
deel van het onderhoud in de educatieve tuin op zich nemen. (zie ook Luik A Opbouwen item 3)
Vooruitblik 2018-2020


Bij het uitwerken van het nieuwe beleidsplan 2021-2025 zijn strategieën zoals het creëren
van een ‘warm nest’ en ‘participatie’ belangrijke aandachtspunten om verder te integreren
in onze werking.



Geven van vrijwilligersopleidingen voor de organisaties waarmee we cursussen
organiseren rond de methodieken ‘participatie’ en ‘warm nest’. Op de algemene
vergadering van Natuurpunt vzw (december 2017) en de Natuurpunt CVN dag (24 maart
2018) gaven we een workshop hierover. In de methodiekopleidingen voor lesgevers
behandelen we dit actiever.



In het teamoverleg spenderen we verschillende discussies, werksessies en
vormingsmomenten om het cocreatieve en participatieve meer ingang te laten vinden in
de reguliere cursussen.

Nieuwe mogelijkheden van informatietechnologie
Voor dit onderdeel deden we veel meer dan we oorspronkelijk planden.
Juni 2017: Opstart werkgroep rond e-learning - verschillende realisaties - Experimenteerjaar
We startten een werkgroep op met verschillende collega’s. Om de twee maanden kwamen we
samen om de evolutie en toekomst te bespreken. 2017 was een jaar vol experimenten.


In het Natuurpunt Museum (Turnhout) liep er op de Erfgoeddag een route die
opgenomen was / is in de Erfgoedapp



Bij de zoektocht naar een geschikt e-learningplatform zochten we contact met andere
organisaties die bezig zijn met e-learning en aanbieders van leerplatformen. We hadden
o.a een positief contact met de collega’s van Natagora.



Maken van instructiefilmpjes voor vrijwillige lesgevers en voor cursisten over
uiteenlopende onderwerpen zoals ‘hoe werk je met het online lesgeversplatform’, ‘wat
houdt de eindopdracht van de cursus natuurgids in’, ‘hoe maak je vuur voor het Groot
Bushcraftweekend’,….



Digitale leerplatformen voor de cursisten van de biodiversiteitscursussen langzaam
uniformiseren.



Experimenteren met Google Classroom binnen 1 langlopende cursus natuurgids. Grondige
bevraging van de deelnemers op het einde. Conclusie: Niet iedereen is eenduidig positief.
Er zijn veel drempels om dit echt goed te laten functioneren.



Actief deelnemen aan het proeftraject ‘Online en blended leren’ van Socius met de cursus
Natuurbeheer.



Experimenteren met het geven van webinars zowel voor vrijwilligersopleidingen (#1) als
voor het grote publiek (#3, 1 in januari 2018). De laatste twee webinars hadden 317
(#inschrijvingen: 491) en 507 (#inschrijvingen: 1000) effectief live kijkende kijkers. De
thema’s waren respectievelijk: ‘Weetjes en verhalen rond paddenstoelen’ en
‘Bijenvriendelijke tuinen’. Verschillende mensen bekeken ook de uitzending later. Bij de
laatste twee webinars deden we een bevraging onmiddellijk na de webinar waar een
groot percentage van mensen op antwoordde.
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Antwoorden die binnenkwamen voor de evaluatie van de webinar rond ‘Weetjes en verhalen over
paddenstoelen’:

Bij de laatste webinar rond ‘Bijenvriendelijke tuinen’ waren we ook benieuwd in welke mate
deelnemers wensen te betalen voor webinars:
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Een vraag die we ons stellen rond het werken met webinars en waar we het komende jaar een
antwoord op zoeken is: Hoe kunnen we de inzet en neergezette resultaat valideren in een

systeem waarin onze educatie in vormingsuren kan uitgedrukt worden?
Operationele doelen voor 2018-2020 rond e-learning


2018: Opmaken van een strategisch plan voor de komende jaren. Uit een eerste visievormingsmoment blijkt dat we op middellange termijn e-learning willen integreren in de
gehele werking, ter ondersteuning van het bestaande vormingsaanbod, maar ook ter
uitbreiding ervan. We willen dit bereiken door in een groot deel van de cursussen op een
bepaalde manier aan e-learning te doen. Afhankelijk van het type cursus kan dat gaan
van online voorbereiding en/of verwerking tot de volledige cursus online. Belangrijk is dat
dit wordt meegenomen in het ontwerp van het nieuwe beleidsplan.



2019-2020: Uitvoeren en realiseren van de acties uit dit strategisch plan.



2018: Finaliseren en lanceren van een website rond e-nature. Op deze site geven we
enkele manieren hoe de digitale wereld een hulp kan zijn voor je natuuractiviteiten. Het
doelpubliek zijn natuurgidsen, vrijwillige lesgevers en excursieleiders (Natuurpunt
vrijwilligers) in de brede zin.



2018: Keuze van een online leerplatform om na blended learning ook volledig online
cursussen te kunnen aanbieden. Natagora reikt ons misschien een oplossing aan met het
platform dat zij gebruiken voor de online vogelcursus.



2019-2020: Na keuze van het online leerplatform uitwerken van 1 of meerdere online
cursussen en in de markt zetten.



Concrete doelen op jaarbasis:


10 webinars op jaarbasis.



Uitwerken van 10 instructiefilmpjes.
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3. Zorgen voor een duurzame kwaliteitsverbetering op
het vlak van professionalisering, bestuurlijke
participatie, vrijwilligersbegeleiding en ecologische
bedrijfsvoering
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017


Verder uitwerken van het kwaliteitshandboek.

Bij de doorlichting van werkprocessen is de cursusorganisatie een prioriteit. Daarnaast zullen bij
voorrang ook de processen bekeken worden met een grotere impact op de ecologische
voetafdruk van de vereniging (bijv. mobiliteit).


Cursusevaluaties aanpassen aan vernieuwde aanpak.

De evaluaties worden uitgebreid om beter de effecten van de opleidingen te kunnen beoordelen,
in het bijzonder van de vrijwilligersopleidingen.


Deelnemen aan kwaliteitssysteem van Natuurpunt vzw.

Verslag operationele doelen 2017
Via volgende acties werken we aan deze doelstelling:
We werkten verder het kwaliteitshandboek uit. Het voorbije jaar noteerden we alle nieuwe
beslissingslijnen zorgvuldig verder in het kwaliteitshandboek. Daarin kan iedereen belangrijke
beslissingen en procedures terugvinden.
In 2017 werd het kwaliteitshandboek verder geïmplementeerd. Tijdens de
personeelsvergaderingen brachten we de medewerkers regelmatig op de hoogte van nieuwe
beslissingen die opgenomen werden in het handboek.
Cursusevaluaties aanpassen aan vernieuwde aanpak
In 2017 werkten we verder met het evaluatiesysteem van cursussen, lezingen en workshops dat
in het voorjaar 2016 uitgebouwd is.
We analyseerden dat het evaluatiesysteem te beperkt is om ingezet te worden voor al onze
activiteiten. De evaluatie door leerkrachten van natuurateliers in de projectwerking van het
Bosmuseum mag anders verlopen dan de evaluatie van een lezing voor 100 mensen of nog
anders dan een evaluatie van een langlopende cursus planten of vogels.
De individuele medewerkers werden op de hoogte gehouden van de resultaten van de evaluaties
aan de hand van de grafieken van de evaluaties. De vrijwilligers kregen informatie over de
evaluaties via een feedbackgesprek.
Deelnemen aan kwaliteitssysteem van Natuurpunt.
In 2017 werden nog geen stappen gezet binnen de Natuurpuntgroep om een nieuw
kwaliteitssysteem rond duurzaamheid op te starten. Natuurpunt CVN zette daarom de bestaande
initiatieven op het vlak van kwaliteitszorg en duurzaamheid verder. Bijzondere aandacht ging
daarbij verder naar het inzetten van autodeelsystemen (Cambio), fietsdeelsystemen (Bluebike),
naast het maximaal gebruik van het openbaar vervoer en de eigen (vouw)fietsen.

Natuurpunt CVN

Voortgangsrapport 2017-2020

42

Vooruitblik 2018-2020
Verder uitwerken en implementeren van het kwaliteitshandboek.
Voor 2018-2020 plannen we een verdere uitwerking van het kwaliteitshandboek en zorgen we
voor een actiever gebruik ervan door de medewerkers.
Deelnemen aan kwaliteitssysteem van Natuurpunt
Het komende jaar zal duidelijk worden hoe Natuurpunt verder wil met een nieuw
kwaliteitssysteem. Ondertussen participeert Natuurpunt CVN mee aan de bestaande
databanksystemen van Natuurpunt, waaronder een uitgebreide personendatabank en nieuwe
onderdelen van het bestaand boekhoudpakket in Open ERP. In 2018 zal Natuurpunt CVN starten
met het verwerken van de gegevens van projecten in de projectenmodule. De komende jaren
kijken we verder welke verbeteringen er in het projectenbeheer en op het vlak van een globaal
kwaliteitssysteem kan worden aangebracht.
Cursusevaluaties aanpassen aan vernieuwde aanpak
In 2018 maken we tijd om te kijken hoe we het evaluatiesysteem kunnen diversifiëren, welke
aanpassingen er nodig zijn om zo goed mogelijke informatie te verkrijgen over de verschillende
type activiteiten en wat er nodig is om de vrijwilligers op een zo waarderende manier te
evalueren om zo, net zoals bij het professioneel kader, hun manier van werken bij te sturen.
In 2019-2020 implementeren we het nieuwe evaluatiesysteem en rapporteren we over de
resultaten.
Zelfevaluatie van onze organisatie
Als één van de te nemen stappen voor het nieuwe beleidsplan plannen we in het najaar 2018 voorjaar 2019 een zelfevaluatie over alle aspecten van de organisatie.
Met de conclusies ervan gaan we aan de slag in het nieuwe beleidsplan en de verdere werking
binnen Natuurpunt CVN vanaf voorjaar 2019. In 2018 onderzoeken we in de zomer welk
evaluatie-instrument het meest aangewezen is (bv. Kwaliscoop). Hiervoor gaan we te rade bij
o.a. Socius.
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E. Besparen
1. Jaarlijks een begroting in evenwicht opstellen
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017


Een begroting indienen in evenwicht.

De kosten verbonden aan de vervanging van de directeur worden zoals voorzien in de
meerjarenbegroting gedekt door het fonds voor tewerkstelling.
Verslag operationele doelen 2017
Het financieel resultaat 2017 is licht positief. We hebben uiteindelijk geen beroep moeten doen
op het fonds voor tewerkstelling om de overlapperiode tussen de nieuwe en de vertrekkende
directeur te financieren.
Vooruitblik 2018-2020
De begroting voor 2018 is in evenwicht zonder de reserves aan te spreken. Bij het opmaken van
de begrotingen 2019 en 2020 zullen we naast het begroten van de reguliere activiteiten ook
expliciet ruimte maken voor toekomstige investeringen in tools voor afstandsonderwijs op basis
van een businessplan dat in 2018 wordt opgemaakt. Mogelijk doen we daarvoor beroep op de
bestemde fondsen voor investeringen en innovatie en het fonds voor tewerkstelling.
We willen ook evolueren naar een meer projectmatige aanpak voor interne verbeterprojecten
zoals het database management (o.a. in het kader van GDPR) en innovatie trajecten zoals elearning. Om een stap vooruit te kunnen zetten op het vlak van alle aspecten van kwaliteitszorg
lijkt een projectmatige aanpak ook aangewezen.

2. Besparingen realiseren door de schaalvoordelen van
de fusie te benutten
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017


Besparingen realiseren vooral in de huisvesting en facility.

De sluiting van het secretariaat in Antwerpen na het beëindigen van de huurceel in oktober 2017
zal vooral vanaf 2018 een substantiële besparing betekenen.


Voor de bovenverdieping van het onderbenutte gebouw in Turnhout wordt een huurder
gezocht, maar wellicht pas vanaf eind 2017.

Verslag operationele doelen 2017
Zoals reeds beschreven bij ‘decentraal werken’ werd het kantoor in Antwerpen gesloten wat in
2018 een minderuitgave aan huur betekent van 17.268 EUR. We maken nu gebruik van de
accommodatie in het Natuurpunt secretariaat in Mechelen waar we een gelijkaardige bijdrage
betalen voor een gemiddelde van 8 medewerkers. Andere medewerkers werken (deels) in de
hubs in Turnhout of Brugge en werken van thuis. We verwachten wel een vermindering van de
uitgaven voor energie en mogelijk telefonie.
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De bovenverdieping van het gebouw in Turnhout werd voor het eerst verhuurd aan een sociale
organisatie uit de buurt en zal voor een bescheiden extra inkomst zorgen van ongeveer 3.000
EUR op jaarbasis.
Vooruitblik 2018-2020
Deze doelstelling is afgerond.

3. Nieuwe inkomsten halen uit de groei van activiteiten
en vermarkten van educatieve producten en diensten
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017




In het jeugdjongerenproject zoeken naar nieuwe financieringsbronnen (zowel
projectmatig als structureel).
Verhuur van tentoonstellingsmateriaal optimaliseren.
Vermarkten van educatieve hulpmiddelen (o.a. determinatiesleutels).

Verslag operationele doelen 2017
Voor het jeugdproject werden twee dossiers ingediend. Eén dossier bij de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en eentje bij de Nationale Loterij. Geen van beide projecten werd
goedgekeurd. Er is wel interesse bij de Provincie Vlaams-Brabant om een proefproject uit te
voeren. Dit kan later in 2018 worden opgenomen afhankelijk van de strategische keuzes bij
Natuurpunt.
In 2017 werden de tentoonstellingen in totaal voor 295 dagen ontleend. Een deel van het
tentoonstellingsmateriaal is geïnventariseerd en voorzien van een degelijke verpakking. Dit
proces moet verder worden gezet in 2018.
Natuurpunt CVN zette rond het vermarkten van de didactische sleutels nog geen verdere
stappen. De voorbije twee jaar werd wel gewerkt aan een nieuwe didactische sleutel rond
planten.
Vooruitblik 2018-2020
Voor de toekomst zal Natuurpunt (en niet meer Natuurpunt CVN) het jongerenproject verder
trekken en onderzoeken welke financiële mogelijkheden er zijn. Dit proces zal extern worden
begeleid en één medewerker van Natuurpunt CVN volgt dit mee op tot 31 augustus 2018.
In 2018 zullen alle bestaande tentoonstellingen van het Natuurpunt Museum onder de loep
worden genomen. We kijken wat we nog verder willen houden en plaatsen alles op een nieuwe
webpagina. Ook de komende jaren willen we tentoonstellingen verder blijven ontwikkelen en ter
ontlening aanbieden. Op die manier reist het vormingswerk verder rond naar vaak publiek goed
toegankelijke plaatsen: een gemeentehuis, bibliotheek, cultureel centrum of bezoekerscentrum.
De verhuur van tentoonstellingen combineren we verder met het inrichten van een lezing of
workshop rond het betreffende thema. Uit beide facetten van de werking kunnen zo financiën
worden gerealiseerd.
In overleg met de dienst Marketing en de dienst Studie gaat Natuurpunt CVN kijken welke
mogelijkheden er zijn om de bestaande didactische sleutels op een vernieuwende manier in de
markt te zetten.
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De volgende didactische sleutels zijn momenteel beschikbaar:







Sleutelen met lichenen
Sleutelen met fungi
Sleutelen met planten
Weetjes en verhalen over paddenstoelen
Sleutelen met moerasplanten
Sleutelen met composieten

De komende jaren blijft het ontwikkelen van nieuw didactisch materiaal en nieuwe didactische
sleutels een aandachtspunt. Via het ontwikkelen van eigen materiaal brengen we de eigen
expertise onder de aandacht en kunnen we extra (weliswaar beperkte) financiën realiseren.
We verwachten niet dat we uit deze activiteiten substantiële structurele inkomsten kunnen
genereren.

4. Netwerkpartners worden ondersteund met financiële
stimulansen voor educatieve activiteiten met een
gewaarborgde kwaliteit
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017


Het systeem van de bonussen toepassen.

Hiervoor is in 2017 een bedrag van 12.000€ voorzien in de begroting. Voor de afrekening van
2016 moest nog gewerkt worden met een forfaitaire verdeling. De administratieve last kan nog
verminderd worden.
Verslag operationele doelen 2017
In 2017 werden de educatieve bonussen uitbetaald aan 153 partners waarmee we samenwerkten
voor het organiseren van vormingen over heel Vlaanderen. Na een grondige analyse van het
bonussysteem hebben we in 2017 besloten om het systeem te vervangen door een Educatie
innovatiefonds. In plaats van de middelen heel verspreid in te zetten door veel kleine bedragen
aan een groot aantal partners te betalen zullen we vanaf 2018 jaarlijks een thema bepalen
waarvoor aanvragen kunnen ingediend worden. Het thema voor 2018 is kansengroepen. Alle
informatie is te vinden op de website www.natuurpunt.be/educatie-innovatiefonds.
Vooruitblik 2018-2020
We blijven inzetten op het stimuleren van onze netwerkpartners om kwalitatieve educatieve
activiteiten te organiseren. We doen dat in de eerste plaats door nog meer te gaan inzetten op
het onderhouden van de relatie met (potentiële) organisatoren van cursussen. Dat zal gebeuren
via face to face contacten met partners maar ook door regelmatig regionale overlegmomenten in
alle provincies te organiseren. We blijven netwerkpartners financieel ondersteunen voor de
ontwikkeling van nieuwe initiatieven die kaderen in het thema van het Educatie innovatiefonds.
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5. Externe projecten en opdrachten, ook Europese,
indienen om doelen te realiseren die bijzondere
inspanningen vragen en weinig of geen inkomsten
genereren
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017



Projecten laten doorlopen in 2017.
Blijven inzetten op projecten en educatieve opdrachten voor het vernieuwen van het
aanbod, het bereiken van nieuwe doelgroepen en voor het realiseren van extra
inkomsten.

Voedselbos, onthaal Bosmuseum Groenendaal. Verwacht wordt dat nog andere projecten een
vervolg krijgen (Natuurgaard De Wending).






Cursussen klimaat en EDO aanbieden aan provincies en gemeenten.
Zoeken naar nieuwe opportuniteiten. Hiervoor zal o.m. worden samengewerkt met IVN
Nieuwe projectmiddelen vinden binnen het jongerenproject.
Onder het project Natuurgaard Beernem en Voedselbos Brugge in de basisschool de
Tandem werden educatieve voedselbossen participatief ontworpen en aangelegd d.m.v.
werkdagen. Verder zal er vrijwilligersvorming georganiseerd worden om in de toekomst
het voedselbosconcept uit te dragen over de verschillende provincies.
Nieuwe samenwerkingen worden aangegaan in Brugge (scholen, buurtwerkingen,
zorgcentra, ondernemingen) om een educatief voedselbos aan te leggen door middel van
cursussen en werkdagen.

Verslag operationele doelen 2017
In 2017 werden verschillende projecten verder gezet en vonden nieuwe initiatieven plaats.
In de provincie West-Vlaanderen werd een voedseltuin opgestart in samenwerking met diverse
partners waaronder het Rodekruis Opvangcentrum, Curando vzw (woon- en zorgcentrum) en de
Schakel (cocreatief werken). Daarnaast kreeg een nieuw Voedselbos vorm in Assebroek. De
opgedane ervaringen werden gedeeld tijdens drie inspiratiedagen (Oostende, Beernem en
Kortrijk) met als titel ‘Zot van natuur: het voedselbos als creatieve bron’.
Samen met de provincie Antwerpen organiseerden we drie Roadshows onder de vlag ‘Natuur en
Gezondheid’ telkens gekoppeld aan een bijzondere plek nabij een zorginstelling (Dessel,
Hooidonk en Wintam). In Turnhout begeleidden we verder het zorgtuinproject naast het woonen zorgcentrum De Wending. 159 activiteiten werden er educatief begeleid. Daarnaast werd ook
een nieuw experiment uitgetest waarbij senioren en jongeren van diverse origine samen werden
gebracht om na te denken rond hun stad van de toekomst. Tijdens deze Biodroomworkshops
(twee in Antwerpen Linkeroever en eentje te Turnhout) wisselden de senioren met de jongeren
hun ecologische erfgoedkennis uit en werkten vervolgens samen hun Groene stad van de
toekomst uit onder vorm van een collage.
Voor Oost-Vlaanderen werd de start gegeven aan een nieuwe cursusreeks in Zingem rond
Klimaat en Gidsen. 35 deelnemers schreven zich in. De cursus loopt nog verder door in 2018.
In Vlaams-Brabant vond een laatste reeks uit de 6 cursussen Klimaat en Gidsen plaats te Tienen.
De cursusreeks Klimaat te Dilbeek had haar laatste lessen in januari 2017. In de Groene Vallei
ging het Project Klimaat in je achtertuin van start dat resultaat zal hebben in 2018. In het project
zullen de klimaatgidsen helpen bij het ontwikkelen van infoborden en klimaatwandelingen rond
enkele bijzondere indicatorsoorten.
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Enkele projecten werden niet goedgekeurd. Hiervan zal de komende periode worden bekeken of
deze worden herwerkt en waar mogelijk heringediend. In het bijzonder het Leaderproject
‘Groene Vingers in het Vooruitzicht’ in samenwerking met Pas-sage vzw, het Openbaar
Psychiatrisch Ziekenhuis Geel en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete zouden we willen
herindienen omwille van de bijzondere samenwerking rond natuureducatie en welzijn.
Voor het Bosmuseum in Hoeilaart liep het contract verder met Natuur Invest en werd een nieuw
subsidiedossier binnengehaald voor de natuurateliers in het Bosmuseum bij de Provincie VlaamsBrabant.
Er werden geen nieuwe Europese projecten ingediend. Wel werd een opleiding gevolgd rond de
Erasmus+ projecten en werden eerste stappen gezet voor het indienen van een Europees project
in overleg met IVN.
Vooruitblik 2018-2020
Voor 2018-2019 zullen nog verschillende cursussen Klimaat en Gidsen worden ingericht. Alvast
komt er eentje in Hasselt en Zelzate.
Verder werden volgende projecten ingediend:





Groene vingers in de zorg in samenwerking met Ecolife bij de Provincie Vlaams-Brabant.
Natuur en Vlaamse Gebarentaal in samenwerking met Doof Vlaanderen en het
Expertisecentrum Vlaamse Gebarentaal bij de Vlaamse overheid.
Natuur en Welzijn: studiedag en roadshows rond groen en gezondheid in samenwerking
met de Provincie Oost-Vlaanderen.
Gezinsdag ‘Zin in natuur’ in samenwerking met de Gezinsbond en Natuurpunt bij de
Vlaamse overheid.

In 2018 participeert Natuurpunt CVN mee aan het event ‘Licht op Groen’ in samenwerking met
de Provincie Antwerpen en diverse (onderzoeks)instellingen en middenveldorganisaties. Die dag
staat Natuur en Gezondheid centraal.
Voor het Bosmuseum wordt in 2018 samengewerkt met de Provincie Vlaams-Brabant in het
initiatief Mysterieuze Bossen. Gedurende een tweetal weken staat mysterie in de bossen centraal.
Het Bosmuseum werkt samen met lokale partners en lokale overheden verschillende activiteiten
uit.
Volgende projecten krijgen mogelijk verder vorm in 2018-2019:






Opleiding Stiltegidsen in de Provincie Antwerpen: Stiltegidsen Landschap De Liereman,
Stiltegidsen Wortelkolonie en Stiltegidsen Kalmthout (deze laatste in samenwerking met
IVN en het Grenspark De Zoom in Nederland).
Project Natuur in de gevangenis: Webinars rond natuur en natuurworkshops voor
gedetineerden in samenwerking met de Rode Antraciet.
Project Natuur in woon- en zorgcentra: Webinars rond natuur voor senioren.
Voor Erasmus+ zijn een drietal proposals hangende waar Natuurpunt CVN als partner in
is gevraagd: Eco-mimicry en educatie, Ecosysteemdiensten van natuurgebieden en EDO
met de NME-BENELUX werkgroep.

Natuurpunt CVN zal de komende jaren actief inzetten op projectwerking om via die weg
vernieuwende initiatieven op te starten, methodieken, doelgroepen en thema’s te verkennen. De
komende twee jaar hopen we dat hierin ook één Europees project goedgekeurd kan worden.
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6. Sponsormiddelen zoeken die bij voorrang gebruikt
worden voor de aanmaak van educatief materiaal en
investeringen
Operationele doelen uit voortgangsrapport 2016-2017



Bij voorrang sponsors zoeken voor de uitbouw van de culturele functie (museumwerking).
Onderzoeken van mogelijkheden voor sponsoring van de bushcraftactiviteiten.

Verslag operationele doelen 2017
In 2017 werden geen sponsorgelden verworven, noch voor didactisch materiaal, noch voor
tentoonstellingen of voor de twee musea.
Vooruitblik 2018-2020
In 2018 wordt het strategisch plan voor het Natuurpunt Museum afgerond. Op basis van dat
document zullen we verdere stappen zetten voor het versterken van het Natuurpunt Museum.
O.a. voor de renovatie van specifieke onderdelen van het Natuurpunt Museum wordt gezocht
naar sponsormiddelen. Daarnaast zal wellicht gewerkt worden via de projectrekeningen van
Herita en de erfgoedlening die de Vlaamse overheid aanbiedt.
In overleg met de dienst Marketing van Natuurpunt bekijken we verder de mogelijkheden voor
het financieren van bushcraftmateriaal en tuinmateriaal van VIVARA voor de educatieve tuin in
Turnhout.
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IV.

Bijlagen Voortgangsrapport

De bijlagen zijn te downloaden via de website van Natuurpunt CVN item ‘Over Natuurpunt CVN’:
Bijlagen Voortgangsrapport Natuurpunt CVN 2017-2020

Overzicht Status Strategische Doelstellingen Beleidsplan 2016-2020
Overzicht Kritische Prestatie Indicatoren
Powerpointpresentatie Ontwerp Planning Beleidsplan 2021-2025
Portfolio 2018 Natuurpunt CVN
Flyer Vrijwilligersopleidingen
Overzicht Samenwerkende partners Natuurpunt CVN 2017
Flyer Inspiratiedag: ‘Zot van natuur, het voedselbos als creatieve bron’
Flyer Zomerbarak Beernem Trefhof Voedselbos
Flyer Voedselbos Assebroek
Flyer Cursus Klimaat en Gidsen Zingem
Flyer Cursus Natuurgids Bokrijk
Flyer Cursus Natuurverkenner Gent – Midweek
Reportage Groot Bushcraftweekend oktober 2017
Flyer Groot Vogelweekend Woon- en Zorgcentrum De Wending 29 januari 2017
Flyer Wandeling Natuurgaard De Wending – Woon- en Zorgcentrum De Wending oktober 2017
Flyer Inspiratiedag Natuur en Gezondheid Provincie Antwerpen – 3 locaties
Flyer Cursus Streekverkenning Voeren
Flyer Opening Tentoonstelling Natuurpunt Museum ‘Geworteld in de natuur: Een tijdreis van 1911
tot nu…’
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