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Voorwoord
In 2015 is veel energie gestoken in het fusieproces. Dat was nodig en onvermijdelijk om ons
goed voor te bereiden op wat komen gaat. We zijn blij te kunnen vaststellen dat dit niet te zwaar
gewogen heeft op de prestaties in het afgelopen jaar. Zowel Centrum Voor Natuur- en
milieueducatie (CVN) als Natuurpunt Educatie hebben bij het afsluiten van de beleidsperiode hun
vooropgestelde doelstellingen gehaald.
Op 2 december hebben we Natuurpunt CVN boven de doopfont gehouden. Aanwezigen kunnen
getuigen dat het enthousiasme groot was en de verwachtingen hooggespannen. Een
vormingsinstelling gespecialiseerd in natuur, omgeving, duurzaamheid en erfgoed zit dan ook niet
verlegen om uitdagingen. Iedereen is ervan overtuigd dat de fusie ons sterker kan maken om die
uitdagingen aan te gaan. Daarvoor rekenen we op 3 positieve effecten:
-

-

-

Door een open netwerk in het leven te roepen waarin vrijwilligers uit verschillende
bestaande en nieuwe lokale verenigingen met ons samenwerken, gaan we onze
werking op nog meer plaatsen kunnen ontplooien.
Door een sterke verankering in de grootste natuurvereniging van Vlaanderen – zelf
het resultaat van een fusie van verenigingen - kunnen we synergiën tot stand
brengen.
Door de krachten te bundelen zullen we in de mogelijkheid zijn om als organisatie
nog efficiënter en professioneler te werken.

Wat we echter vooral verwachten is dat de fusie ruimte creëert voor vernieuwing en kwaliteit.
Zonder innovatie is er geen toekomst. Om te bewijzen dat het ons ernst is en we geen tijd te
verliezen hebben, zijn we al in gang geschoten. De hervorming van de natuurgidsenopleiding, is
een eerste project waarin we de theorie in de praktijk brengen: ervaring en traditie (de
natuurgidsencursus is ons oudste product en dat is niet zonder symboolwaarde) gebruiken om te
vernieuwen en kwalitatief te groeien.
Dit voortgangsrapport is een ode aan iedereen die de afgelopen jaren meegewerkt heeft aan het
project dat Natuurpunt CVN heet: de vrijwilligers, de bestuurders en de personeelsleden. We
vergeten hier ook niet de minister en zijn administratie te vernoemen die ons eveneens hun
vertrouwen hebben gegeven. De minister heeft ons – en de alle andere collega’s – recent
uitgenodigd om mee na te denken over een nieuwe toekomst voor het sociaal-cultureel werkveld.
Ook daarin zien we graag bijkomende kansen voor de fusievereniging.
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secretaris Natuurpunt CVN

Hugo Waeterschoot,
Penningmeester & vereffenaar Natuurpunt Educatie
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I. Inleiding
In 2015 heeft de fusie tussen NP Educatie en CVN zijn beslag gekregen. Op de algemene
vergadering van 28 maart zijn de statuten van Natuurpunt CVN goedgekeurd met als juridische
ingangsdatum 1/1/2016. Bij die gelegenheid heeft de algemene vergadering van NP Educatie ook
een vereffenaar aangesteld.
Op 15 september 2015 is het beleidsplan 2016-2020 in een gezamenlijke bijeenkomst
goedgekeurd door de algemene vergaderingen van CVN en NP Educatie. De raad van bestuur
van CVN werd uitgebreid met evenveel leden voorgedragen door NP Educatie. Daardoor was in
de praktijk voldaan aan de bepaling in de statuten dat de eerste raad van bestuur van
Natuurpunt CVN paritair moet zijn samengesteld.
In de loop van het jaar is aanvang gemaakt met de operationele integratie. Vanaf september
werd een nieuwe arbeidsorganisatie ingevoerd onder een gemeenschappelijke leiding. Naar
buiten toe werden vanaf dan ook de nieuwe naam, logo, huisstijl en communicatiemiddelen van
Natuurpunt CVN gebruikt. Op 12 december is de nieuwe instelling boven de doopvont gehouden
op een startevenement in Brussel.

A.

Inhoud voortgangsrapport

Het voortgangsrapport is opgesteld zoals het decreet het voorschrijft en volgens de instructies
van het Agentschap. In de afzonderlijke jaarverslagen van NP Educatie en CVN wordt
gerapporteerd over het afgelopen jaar en kritisch teruggeblikt op de beleidsperiode. Relevante
informatie die niet aan bod komt in het jaarverslag, krijgt een plaats in het deel over de
verhouding tot de beoordelingselementen. Het jaarprogramma volgt de strategische
doelstellingen van het nieuwe beleidsplan van Natuurpunt CVN. De financiële verantwoording
bestaat uit de afrekening en balans 2015 en verificatieverslagen van de revisoren (van NP
Educatie of CVN). De overzichtslijsten van de personeelsleden (van NP Educatie en CVN) vormen
samen de personeelslijst van Natuurpunt CVN bij het begin van de beleidsperiode.
De bijzondere omstandigheden van de fusie hebben gevolgen voor de opmaak en goedkeuring
van het voortgangsrapport. De inleiding is identiek in het voortgangsrapport van NP Educatie en
Natuurpunt CVN. Het jaarverslag en de verhouding tot de beoordelingselementen zijn gescheiden
gehouden, al is ook hier gestreefd naar eenvormigheid. Het jaarverslag, de verhouding tot de
beoordelingselementen, de afrekening en balans van NP Educatie worden nog apart goedgekeurd
door de leden van de algemene vergadering van NP Educatie en ondertekend door de
vereffenaar. Alle andere onderdelen, met inbegrip van het jaarprogramma en de begroting,
worden voorgelegd aan de algemene vergadering van Natuurpunt CVN, die de rechtsopvolger is
van CVN.

B.

Samengevoegde resultaten

Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van de fusie, waar in 2015 veel energie
naartoe gegaan is, is het een geruststellende vaststelling dat de prestaties er niet sterk onder
geleden hebben. Zowel de output aan educatieve uren als het financieel resultaat zijn
vergelijkbaar met de vorige jaren. Daarmee werd niet alleen 2015, maar de hele beleidsperiode
voor zowel NP Educatie als CVN succesvol afgesloten.
Hierna worden in grafiekvorm enkele geaggregeerde resultaten gegeven van de werking van CVN
en NP Educatie. Meer details zijn terug te vinden in de Sisca-databank. Deze cijfers kunnen
verder gebruikt worden als benchmark voor de toekomstige werking van Natuurpunt CVN.
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Fig. 3 Evolutie van de kosten en resultaten (CVN + NP Educatie) (€)
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II. Jaarverslag CVN
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven en geëvalueerd van de acties uit het
Voortgangsrapport 2014-2015. Aangezien dit voortgangsrapport het laatste is van het Beleidsplan
2011-2015 worden de resultaten van de voorbije 5 jaar tegen het licht gehouden.
Voor de planning van het werkingsjaar 2015 was het volledige CVN team bijeengekomen op een
tweedaagse in Gent in juni 2014. Toen werd met een uitgebreid planningsdocument concreet
nagedacht over het cursusaanbod in de verschillende provincies.

A.

Consolideren van de werking

1.

CVN realiseert jaarlijks 3000 vormingsuren

Voor 2015 waren 3300 uren vooropgesteld als doelstelling. Het aantal gerealiseerde uren
bedroeg 3105.

Doelstelling 2015

Resultaat 2015

Laagdrempelige cursussen Natuurin-zicht

300

185

Laagdrempelige cursussen
(overige)

750

419

Cursussen natuurgids

1690

1880 (1674 natuurgids +
206 gespecialiseerde
gidsenopleidingen)

Cursussen landschap, natuur en
erfgoed

10

3

Korte cursussen

415

423

Cursussen digitale natuurfotografie

100

139

Cursussen milieuraden en lokale
vrijwilligers

10

0

Terugkomdagen

25

58

Totaal

3300

3105

Tabel 1 Educatieve uren
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Spreiding
De verdeling over de verschillende provincies was als volgt:
Initiële
doelstelling
beleidsplan

Doelstelling
2015

Resultaat
2015

Antwerpen

1000

500

258

Limburg

500

500

691

Oost-Vlaanderen

500

750

690

Vlaams-Brabant

500

750

808

West-Vlaanderen

500

500

658

Tabel 2 Spreiding uren per provincie

In vorige voortgangsrapportage waren de doelstellingen per provincie aangepast om beter aan te
sluiten bij de talenten van educatief medewerkers en de opportuniteiten in het werkveld.

Annulaties
In 2015 werden cursussen geannuleerd voor een totaal van 187 uren (in 2014: 279 uren),
verdeeld als volgt: Antwerpen 5 uren, Limburg 5 uren, Oost-Vlaanderen 148 uren, VlaamsBrabant 3 uren, West-Vlaanderen 27 uren. Dat is 6% van het totaal aantal geprogrammeerde
uren, met Oost-Vlaanderen als uitschieter (18%).
Annulaties waren te wijten aan verschillende redenen:
-

afhaken van een externe partner
hoog deelnemersgeld
try-out van nieuwe cursussen met onvoldoende deelnemers
organisatie door externe partner met onvoldoende deelnemers

a)
Organisatie van laagdrempelige cursussen en activiteiten gericht op natuurbeleving
en basisnatuurkennis
Cursus Natuur-in-zicht
De belangrijkste laagdrempelige cursus is de cursus Natuur-in-zicht. Deze instapcursus biedt
cursisten een goede basis voor de cursus natuurgids. De kwantitatieve doelstelling was 12
cursussen in 2012, 8 in 2013, 12 in 2014 en 10 in 2015.
Gerealiseerd in 2015:
-

Antwerpen: Antwerpen
Limburg: Oost-Vlaanderen: Gent (lente), Gent (zomer), Waasland
Vlaams-Brabant: Pajottenland
West-Vlaanderen: Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussel

Er werden slechts 6 cursussen georganiseerd. Het aantal vormingsuren bedroeg 183 uren met in
totaal 90 deelnemers. Het resultaat beantwoordde dus niet aan de verwachting. De
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onduidelijkheden rond de fusie en het toekomstig portfolio kunnen daarin een rol gespeeld
hebben.

Overige cursussen
-

-

-

Antwerpen: wandelingen Natuurgidsen regio Kalmthout (Nareka).
Limburg: Streekverkenning vochtig Haspengouw, Streekverkenning Fruitstreek,
Streekverkenning Voeren, Streekverkenning droog Haspengouw, Reis Lac du Der,
Tuinieren met Scharrelkids.
Oost-Vlaanderen: Bushcraft beheer weekend Ename, Voeding uit de natuur (zomer),
Voeding uit de natuur (herfst), Scharrelkunst Workshop, Scharrelkids Lozerbos,
Scharrelkids Sint-lievens-houtem.
Vlaams-Brabant: Streekverkenning rond de taalgrens, Groot Bushcraft weekend
West-Vlaanderen: Scharrelkids De Gavers, Natuuravontuur, ScharrelkidsBushcraftweekend (mei).
Scharrelkids-Bushcraftweekend (september).

Met 419 uren is de streefnorm van 750 uren voor 2015 niet gehaald. Dat komt deels door een
andere afbakening van de categorieën.
-

-

Thema Scharrelkids: In 2015 werd er nog nauwelijks ingezet op Scharrelkids. De
inspanning bleek te groot voor slechts een beperkt aantal vormingsuren en de
verantwoordelijke medewerker kreeg andere taken binnen de organisatie. Het belang en
zinvolheid van dit thema werd evenwel niet in vraag gesteld, en het concept nemen we
mee naar 2016.
Thema Bushcraft: Vooral de laagdrempelige cursussen waren een succes. Zonder veel
promotie werden vlot deelnemers gevonden. Met als kers op de taart het groot
Bushcraftweekend in oktober met 234 deelnemers. In 2014 waren er binnen het thema
Bushcraft meerdere cursussen groenhout. Deze werden door professionelen gegeven.
Hierdoor was de deelnemersprijs hoog. Aangenomen wordt dat in 2014 alle
geïnteresseerden waren bereikt, waardoor er voor de cursussen in 2015 geen gegadigden
meer waren.

b)
Organisatie van algemene en gespecialiseerde cursussen natuurgids
Cursus natuurgids
-

-

Antwerpen: Antwerpen (voorjaar) (25 dln), Sint-Lenaarts Brecht (najaar) (10 dln)
Limburg: Zuid-Limburg (voorjaar, 27 dln), Bokrijk (voorjaar, 27 dln), Beringen (najaar,
25dln).
Oost-Vlaanderen: Dendermonde (voorjaar, 22 dln), Deinze (doorlopend uit 2014, 33 dln),
Wachtebeke (voorjaar, 14 dln), Ninove (doorlopend uit 2014, 29dln), Gent (najaar 36 dln)
Vlaams-Brabant: Groene Vallei Midden Brabant (voorjaar, 28dln), Leuven (doorlopend uit
2014, 33 dln), Zoniën (doorlopend uit 2014, 30 dln), Sint-Joris Weert (studenten-formule,
17 dln).
West-Vlaanderen: Beernem (najaar, 29 dln), Oostduinkerke (najaar, 29 dln), WestVlaamse Heuvels (doorlopend uit 2014, 28dln), Zwin groep 1 (doorlopend uit 2014, 21
dln), Zwin groep 2 (doorlopend uit 2014, 24 dln).

De doelstellingen werden gehaald.
In 2015 lag het aantal lopende natuurgidscursussen (19) ver boven de vooropgestelde norm (13
cursussen). Opmerkelijk voor 2015 was daarnaast het hoge deelnemersaantal (zie grafiek).
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In 2015 hebben 132 cursisten hun stagewandeling gedaan. Een groot deel daarvan verwierf ook
het diploma natuurgids.
In onderstaande grafiek wordt sinds de start van de cursussen in 1966 het aantal cursisten
bijgehouden. In 2015 waren er dat 389 met gemiddeld 26 deelnemers per cursus. De laatste
jaren is er terug een stijging merkbaar.
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Fig. 4 Evolutie aantal deelnemers aan Natuurgidsencursus

De fusie met Natuurpunt Educatie was een uitgelezen kans om in 2015 de kerncursus aan te
pakken en af te stemmen op nieuwe maatschappelijke uitdagingen en inzichten. Het finaliseren
van deze vernieuwing is voorzien voor begin 2016.

Gespecialiseerde opleidingen voor natuurgidsen
In 2015 werden voor de natuurgidsen specifieke opleidingen georganiseerd. Dit voor een totaal
van 206 uren.
-

-

c)

Antwerpen: Gidsen voor mensen met een verstandelijke beperking, Gidsen met een
tablet.
Limburg: Bosnatuurgids, Methodische bijscholing gidsen (Peer), Methodische bijscholing
gidsen (Heusden-Zolder), Hoge Venen terugkomdagen, Collegiale consultaties.
Oost-Vlaanderen: Gidsen met tablet, Verhalen vertellen voor groepen, Gidsen voor
mensen met een beperking, Gidsen voor gidsen.
Vlaams-Brabant: NME achter de schermen (CIS), NME achter de schermen
Kindermuseum, Gidsen met tablet Bosmuseum, Gidsen met tablet Kessel-lo,
Bijenbijscholing Gidsen Bosmuseum, Bijenbijscholing Zuidwest-Brabant.
West-Vlaanderen: Vorming rond apps, Bosweek, Verhalen vertellen voor groepen, NME
achter de schermen.
Brussels hoofdstedelijk gewest: Methodische vorming Brussel.

Organisatie van cursussen rond het thema landschap, natuur en erfgoed

De norm van 40 uren werd niet gehaald. Enkel de deelname aan de Erfgoeddag in het
Bosmuseum valt hier onder.
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d)

Organisatie van korte cursussen rond diverse thema’s

Cursussen die verband houden met duurzame levensstijl worden apart vermeld in deze rubriek
aangezien ze beantwoorden aan het inhoudsdomein ‘transitie naar het goede leven’ dat in
bijkomende orde door CVN bestreken wordt.
-

-

Antwerpen: Humisme (Een cursus rond ‘bodemvoedselweb’ en hoe je de bodem kan
behouden en verbeteren) - Antwerpen centrum.
Limburg: voordracht klimaat in samenwerking met klimaatdocent Werner Dhondt, BOS+
weekend Houthalen-Helchteren, houtzwammenwandeling, jaarvergadering Werkgroep
Limburgse Natuurgidsen, mossenwandeling, bloemenwandelingen,
paddenstoelenwandelingen, grassencursus Schulen, bloemenwandelingen (i.s.m.
Haspengouwse Plantenwerkgroep), cursus paddenstoelen voor beginners.
Oost-Vlaanderen: Methodiek Catapa (een interdisciplinaire benadering om de negatieve
impact van mijnbouw te verminderen).
Vlaams-Brabant: Bijendag, winteravond Dijleland (voorjaar), 2de Zondag van het
museum.
Winteravond Dijleland (najaar), bijenbijscholing gidsen (Bosmuseum).
West-Vlaanderen: Planten determineren, verhalen vertellen, humisme, cursus inheemse
eetbare planten.

Cursussen duurzame levensstijl
De cursussen die in deze rubriek vermeld worden doen we in samenwerking met organisaties die
rond duurzame ontwikkeling werken (Netwerk Bewust Verbruiken en Autodelen.net). Deze
samenwerking zorgt voor beide organisaties voor een versterking. De partnerorganisaties
focussen zich op de inhoud van de workshops en CVN op de praktische organisatie.
-

-

-

Antwerpen: duurzaam winkelen en labels - OCMW Mol, duurzaam winkelen en labels EarthCare vzw - Hoge Rielen, duurzaam winkelen en labels - VIM Vosselaar, duurzaam
winkelen en labels - KrisKras vzw, duurzaam winkelen Lier, autodeelparty Antwerpen
noord, autodeelparty Lier, autodeelparty Willebroek, autodeelparty Antwerpen, my fair
baby workshop voeding, my fair baby workshop Borgerhout, my fair baby vakbeurs
kinderopvang.
Limburg: duurzaam winkelen - Vormingplus kooklesgevers Hasselt, duurzaam winkelen
Hasselt
Oost-Vlaanderen: doe meer met minder Evergem, duurzaam winkelen Aalst, infosessie
autodelen Ninove.
Vlaams-Brabant: lezing duurzaam winkelen en labels Okra Meise, duurzaam winkelen en
labels Archeduc Opwijk, duurzaam winkelen en labels Opwijk, infosessie autodelen ACW
Tienen, autodeelparty Leuven, autodeelparty Leefdaal, infosessie autodelen Tervuren.
West-Vlaanderen: -.

Met 424u wordt de doelstelling van 300 uren ruim overschreden. Ook hier moet rekening
gehouden worden met een gewijzigde afbakening van de categorie.

e)

Organisatie van cursussen digitale natuurfotografie
-

Antwerpen: Natuurfotografie voorjaar Antwerpen centrum.
Limburg: Fotografiecursus Tongeren.
Oost-Vlaanderen: Natuurfotografie voor beginners.
Vlaams-Brabant: Natuurfotografie Leuven (voorjaar), Natuurfotografie Leuven (najaar).
West-Vlaanderen: Cursus natuurfotografie voor beginners in Oostduinkerke,
Natuurfotografie voor beginners in Bulskampveld, Macrofotografie Uitkerkse Polder,
Natuurfotografie voor gevorderden, Natuurfotografie voor gevorderden najaar.
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Met 149 uren werd de doelstelling (100 uren) gehaald. De spreiding van deze cursussen over de
5 provincies blijft een aandachtspunt, hoewel er wel in elke provincie minimum 1 cursus
gerealiseerd werd.

f)

Organisatie van cursussen voor milieuraden en lokale vrijwilligers

In 2015 werden geen vormingen meer onder deze rubriek uitgevoerd. Er werd geen promotie
meer gevoerd. De enige lesgever Paul Stryckers is in 2015 op pensioen gegaan. Zijn werktijd
werd in beslag genomen door de fusie met Natuurpunt Educatie.

g)

Organisatie van cursussen in samenwerking met Vormingplus

De cursussen humisme, klimaatverandering en gezondheid en consuminderen werden
georganiseerd samen met Vormingplus-instellingen.

h)

Organisatie van terugkomdagen voor (gespecialiseerde) natuurgidsen
-

Antwerpen: Natuurpunt CVN de puntjes op de i.
Limburg: Natuurpunt CVN de puntjes op de i, LIKONA-studiedag, Trefdag Limburg:
Educatie, organisatie en beheer.
Oost-Vlaanderen: Natuurpunt CVN de puntjes op de i.
Vlaams-Brabant: Natuurpunt CVN de puntjes op de i, meedenkdag Leuven (59 dln.)
West-Vlaanderen: meedenkdag Brugge (43 dln).

Voor onze vrijwilligers hebben we twee speciale momenten georganiseerd:
-

2.

Natuurpunt CVN de puntjes op de i: provinciale ronde waar vrijwilligers geïnformeerd
werden over de fusie.
Vrijwilligersdag (‘Meedenkdag’): voor de hernieuwing van de cursus natuurgids wilden we
bouwen op de kennis en vaardigheden die de vrijwilligers hebben met de organisatie in al
zijn facetten van de cursus natuurgids. We organiseerden twee geslaagde meedenkdagen
waar we samen met de vrijwilligers brainstormden over de vernieuwing. Om mee na te
denken over de rol van de natuurgids in het werkveld konden we beroep doen op
onderzoekster Katrien Van Poeck (KULeuven). De meedenkdagen werden in het kader
van de fusie georganiseerd in samenwerking met Natuurpunt Educatie.

CVN hanteert de principes van IKZ

Met de fusie werd het onderdeel IKZ opgenomen door één van de inhoudelijk medewerkers. Met
de fusie lag in 2015 de focus op het samenvoegen van de twee organisatieculturen. Daarbij
werden ook de werkprocessen onder de loep genomen en aan een (kwaliteits)toets
onderworpen. De resultaten worden opgenomen in een kwaliteitshandboek.

3.
CVN ontwikkelt een medewerkersbeleid naar de vrijwillige medewerkers en het
personeel
Voor de vrijwillige medewerkers werden in 2015 opnieuw vormingen ingericht. Samen met de
vrijwilligers is op twee weekends nagedacht over de hervorming van de natuurgidsenopleidingen.
De functioneringsgesprekken werden in 2015 niet op de traditionele manier georganiseerd. In het
vooruitzicht van de fusie werden verschillende gespreksrondes gehouden met de
personeelsleden.
In 2015 zijn door de personeelsleden 24,5 dagen bijscholingen gevolgd. Bij de gevolgde
bijscholing verdient de studiereis naar Denemarken en Zweden georganiseerd door het
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Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid een bijzondere vermelding.
Drie medewerkers namen daaraan deel.
Vanaf de zomer is gestart met ‘meesterklassen’ voor onderlinge uitwisseling van kennis en
informatie tussen Natuurpunt Educatie en het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie.

4.

Strategische participatie binnen de overheid en het maatschappelijk middenveld

De permanente werkcommissie NME van de Mina-raad is in 2015 niet meer samengekomen.
CVN nam deel aan de bijeenkomsten van het NME-platform en het EDO-platform van de Vlaamse
Overheid en aan de bijeenkomsten en activiteiten van de provinciale overlegfora inzake NME en
EDO.
CVN is lid van de natuur- en milieukoepel BBL. De directeur was lid van de raad van bestuur. De
directeur nam ook deel aan de werkzaamheden van de werkgroep instellingen van FOV.

B.

Nieuwe beleidsuitdagingen

Meerdere van de beleidsuitdagingen zijn al afgerond tijdens de vorige jaren van de
beleidsperiode. Om het verslag leesbaar te houden zijn enkel die acties opgenomen waarrond
gewerkt is in 2015.
1.

N1 Inhoudelijke vernieuwing op vraag van nieuwe doelgroepen

N1.1 CVN moet: zijn expertise ter beschikking stellen van nieuwe partners en daarbij maatwerk
aanbieden door:

N1.1-1 Contact leggen binnen de planperiode met minstens 12 organisaties om de inhoudelijke
vernieuwing te realiseren.

N1.1-2 Jaarlijks minstens 2 nieuwe vormingen ontwikkelen in samenwerking met deze partners.
Resultaat 2015:



Opleiding Verhalen vertellen met Mandragora vzw
Scharrelkids – Bushcraftweekend met Bushcraft West vzw

Het Provinciaal Bezoekerscentrum Bulskampveld (Beernem) vroeg om expertise rond vertellen
van verhalen. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Mandragora vzw, een
vertelcollectief. Na een succesvolle opleidingsdag voor natuurgidsen en begeleiders in
Bezoekerscentrum Bulskampveld werd deze nog twee keer herhaald in Bezoekerscentrum De
Kaaihoeve (Zwalm). Ook in 2016 zijn 2 vormingen met Mandragora in het programma
opgenomen.
Door de samenwerking met Bushcraft West vzw kreeg de Bushcraftwerking een sterke basis in
West-Vlaanderen. In 2015 organiseerden we twee weekends voor kinderen en hun ouders. Dit
heeft sterke raakpunten met Scharrelkids.

N1.1-3 Een beknopt jaarverslag voor stakeholders maken.
Hiervoor werd niet gekozen in het fusiejaar 2015. De stakeholders zijn via andere kanalen
geïnformeerd over de opzet van de fusie en de toekomst van Natuurpunt CVN.
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N1.1-4 Aanpassing website.
In 2015 is zwaar geïnvesteerd in de integratie met de website van Natuurpunt naar aanleiding
van de fusie met Natuurpunt Educatie.
N1.2 CVN moet: nieuwe thema’s aansnijden voor zover ze binnen de missie vallen en daarvoor
indien nodig bijkomende expertise verwerven, waar mogelijk in samenwerking met nieuwe
partners, via bijscholing en reorganisatie van het personeelsteam, via bijscholing van vrijwilligers
en via inschakeling van externe deskundigheid, door …
Enkel de relevante acties zijn opgenomen. De andere acties zijn of uitgevoerd of achterhaald.

N1.2-1 Een werking ontwikkelen minstens op het vlak van duurzame landbouw, duurzaam leven
(o.a. duurzaam toerisme en cleantech) en de relatie landschap, natuur en cultuur. Elk van deze
thema’s toewijzen aan een lid van het personeelsteam.
In 2015 is veel denktijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van een cursus Transitie. De opzet was
om deelnemers kennis te laten maken met transitie algemeen en de deelthema’s (voeding,
wonen, mobiliteit, …). In 2016 zal via cocreatie gestart worden met 2 cursussen rond
voedselbossen.

N1.2-3 Een bijscholingsprogramma opzetten om vrijwilligers op te leiden om activiteiten te
kunnen uitvoeren rond de nieuwe thema’s.
Binnen het team is expertise opgebouwd over het gebruik van nieuwe media en educatieve
software. In elke provincie is een opleiding ‘gidsen met een tablet’ georganiseerd.

N1.2-9 Met de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon en de regionale
landschappen nagaan of een nieuw programma ‘Streekverkenningen’ kan worden ontwikkeld.
In 2015 werden 4 streekverkenningen in Limburg en 1 in Vlaams-Brabant georganiseerd.
Aangezien de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon niet meer bestaat,
organiseren we deze volledig onder eigen werking.

N1.3 CVN moet: de cursus natuurgids afstemmen op de ruimere maatschappelijke doelstelling
die deze cursus vervult naar de natuurbehouds- en milieubeweging door:
-

de vaste cursusbegeleiders bij te scholen om beter op deze ruimere maatschappelijke
doelstelling in te spelen.
aspecten die te maken hebben met de ruimere maatschappelijke doelstelling op te
nemen binnen de cursusmedewerkersdagen en de terugkomdagen voor natuurgidsen.
de ruimere maatschappelijke doelstelling op te nemen in de communicatie rond en ook
binnen de cursus natuurgids.

In 2015 is gestart met de herwerking van de cursus natuurgids. Met deze herwerking worden
verschillende doelen voorop gesteld:
-

Inspelen op maatschappelijke behoefte om meer interactief en cocreatief te werken.
Beantwoorden aan de stijgende vraag naar kwalitatieve natuurgidsen met
praktijkervaring.
Betere doorstroming van opgeleide natuurgidsen naar het werkveld van
natuurverenigingen en bezoekerscentra.
In de inhoudelijke lessen nieuwe maatschappelijke thema’s verweven zoals klimaat en
duurzaamheid.
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Het vernieuwingstraject liep als volgt:
- Organisatie van twee meedenkdagen (Brugge en Leuven). Hierop werden de actieve
vrijwilligers uitgenodigd. Via een carrousel zijn ze uitgedaagd om rond alle aspecten
van de cursus natuurgids kritisch en constructief na te denken.
- Parallel liep een onderzoek van Katrien Van Poeck (KULeuven) en Patrick
Vleesschouwer (Departement Leefmilieu Natuur en Energie) over de rol van de
natuurgids in het werkveld. Samen met vrijwilligers is gebrainstormd over de rol van
de natuurgidsen. Dit werd getoetst met de educatieve collega’s van CVN en
Natuurpunt Educatie en met een vertegenwoordigster van de Waalse gidsenopleiding
in een workshop in augustus.
- Met deze gegevens kreeg onze visie rond de vernieuwing vorm. Regelmatig is dit
tijdens teamdagen besproken. Zo kregen alle aspecten, zoals programma,
opdrachten, vervolmakingstraject, vorm.
- De cursus natuurgids blijft zijn 30 activiteiten behouden. We veranderen onze
evaluatieprocedure naar een feedbackprocedure waarbij de deelnemers gericht tips
krijgen om hun vervolmakingstraject vorm te geven. Na een vervolmakingstraject met
praktijktraining bij een lokale partner en inhoudelijke specialisatie wordt de
natuurgidsbadge uitgereikt.
- Een cursus natuurgids in Oostduinkerke (start november 2015) diende als try-out.
- In het voorjaar 2016 worden de vernieuwingen van de inhoudelijke lessen en de
methodische lessen gefinaliseerd. Hierbij worden de vrijwillige lesgevers mee
betrokken en opgeleid.
- De opstart van de cursussen vanaf februari 2016 gebeuren volgens het vernieuwde
programma.
N1.4 CVN moet: laagdrempelige en korte activiteiten rond natuurbeleving en duurzaamheid
aanbieden via Vormingplus door:
-

jaarlijks contact te hebben met alle Vormingplus-centra en op hun vraag een aanbod te
ontwikkelen. (N1.4-1)
samen met lokale natuurgidsen belevingsgerichte natuurwandelingen uit te werken,
waarin ook EDO aan bod komt, die passen binnen het aanbod van de lokale Vormingplus.

(N1.4-2)

Met verschillende collega’s van Vormingplus-afdelingen hebben we goede banden. In 2015 was
er geen structurele samenwerking. Wel werden ad hoc regelmatig cursussen samen
georganiseerd.
2.

N2 Vrijwilligers binden aan de organisatie

N2.1 CVN moet: een vrijwilligersbeleid opstarten dat rekening houdt met de kenmerken van de
hedendaagse vrijwilliger, met inbegrip van een adequaat vergoedingssysteem en met inzet van
onze provinciale structuur door:
-

binnen de wettelijke limieten een adequaat vergoedingssysteem voor vrijwilligers toe
te passen. (N2.1-1 Actie uitgevoerd)
de mogelijkheid te onderzoeken om een certificeringsysteem voor lesgevers in te
voeren.
een teamversterkend aanbod te realiseren voor zijn vrijwilligers i.s.m. andere
organisaties. (N2.1-2)
Het door CVN ontwikkelde EVC/EVK-systeem te implementeren. (N2.1-3)

N2.1-2: In 2015 hebben we volop aandacht geschonken aan onze vrijwilligers door ze te
betrekken in het vernieuwingsproces van de cursus Natuurgids (Zie N1.3)
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N2.1-3: Het beleid van Toerisme Vlaanderen rond de gidsenwerking en bijhouden van een

gidsenlijst met erkende gidsen is gewijzigd. Toerisme Vlaanderen droeg in 2015 zijn werking
hierrond over aan de opleidingsverstrekkers. Naast Syntra en CVO is ook Natuurpunt CVN een
erkende opleidingsverstrekker rond de specialisatie Natuur. Aangezien we met de opleiding
Natuurgids enkel actief zijn in het specialisatiejaar van de opleiding toeristisch gids, kiezen we
ervoor om zelf geen gidsenbadges voor Toeristisch Gids uit te reiken. Wie na een basisjaar bij
ons afstudeert in de specialisatie natuurgids vraagt aan de opleidingsverstrekker van zijn
basisjaar om zijn badge te ontvangen.
Belangrijk is wel dat we in 2015 onze samenwerking met Toerisme Vlaanderen vernieuwd hebben
samen met de andere opleidingsverstrekkers. Toerisme Vlaanderen heeft het leerplan voor
toeristisch gids en reisleider uitgebreid. De vernieuwing van de opleiding natuurgids komt hieraan
tegemoet.
Toerisme Vlaanderen investeert dus niet meer in een EVC/EVK-systeem.
N2.2 CVN moet: vervolgactiviteiten voor gediplomeerde gidsen organiseren met de hulp van onze
nieuwe partners rond de nieuwe thema’s die worden ontwikkeld
-

door landelijke en provinciale CVN-dagen te organiseren. (N2.2-1 Zie N1.3)
samen te werken met Natuurpunt Educatie voor de gemeenschappelijke organisatie van
de Dag van de natuureducatieve vrijwilliger. (N2.2-2)

N2.2-2: In 2015 kozen we ervoor twee meedenkdagen rond de cursus Natuurgids in te richten in
samenwerking met Natuurpunt Educatie. De Dag van de natuureducatieve vrijwilliger van
Natuurpunt Educatie werd door de twee meedenkdagen vervangen.
3.

N3 Uitvoeren operationeel communicatieplan

N3.1 CVN moet: in de nodige financiële middelen voorzien en/of binnen het personeelsteam de
nodige reorganisatie doorvoeren om externe communicatie te kunnen voeren :
-

door een personeelslid deeltijds vrij te stellen.
de eventuele bijkomende aanwerving die vanaf 2012 mogelijk zou worden op de ex-DACmiddelen in te vullen met een communicatiemedewerker.

De acties hierrond werden vervangen door taken gerelateerd aan het fusieproces zoals het
ontwerpen van een nieuwe huisstijl, uitdenken en opvolgen van nieuwe webapplicaties,
ontwerpen van nieuwe digitale nieuwsbrieven. We kozen ervoor om onze
communicatiemedewerkster ook deel te laten uitmaken van het communicatieteam van
Natuurpunt. Zij stond op die manier garant voor een goede opvolging van het
communicatieproces in het kader van de fusie met Natuurpunt Educatie.
4.
N4 Uitwerken van een diversiteitsbeleid met specifieke aandacht voor
interculturaliteit
N4.1 CVN moet: op basis van een open en onafhankelijke houding vanuit de reeds verworven
expertise contact leggen met sleutelfiguren en –organisaties binnen de in het raam van diversiteit
beoogde doelgroepen door via het thema ‘multiculturele natuurbeleving’ mensen uit verschillende
culturen te betrekken bij natuur- en milieubescherming.
CVN heeft in 2015 hiervoor weinig inzet geleverd. Het fusieproces kreeg naar inzet van personeel
voorrang. In het najaar 2014 hadden we met de inzet van een stagiair master sociale pedagogiek
een goede aanzet genomen. Concreet is zijn expertise en uitgebouwde netwerk van
migrantenorganisaties in de regio Antwerpen doorgegeven aan een collega werkzaam bij
Natuurpunt Educatie die interculturaliteit in haar takenpakket had.
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5.

N5 Een digitale leeromgeving creëren

Deze actie is in de vorige jaren uitgevoerd en afgerond.
6.

N6 Relatie met Natuurpunt

Deze actie is ingevuld door de fusie met NP Educatie.
7.

N7 Financieel gezond blijven

N7.1 CVN moet: zijn expertise via projectwerk valoriseren om aanvullende inkomsten te
genereren door binnen de taakstelling van de personeelsleden voldoende ruimte te voorzien voor
projectwerking
In 2015 is ervoor gekozen om niet op projectwerk in te zetten. Vanaf 1 januari 2016 is dit immers
in de nieuwe fusie-organisatie Natuurpunt CVN meegenomen vanuit de sterke projectwerking van
Natuurpunt Educatie. In 2015 werd voor projecten samengewerkt met Natuurpunt Educatie.
N7.2 CVN moet: meer werken met freelance medewerkers door:
-

een voldoende budget te voorzien voor honorering van freelance medewerkers.
een databank aan te leggen van freelance medewerkers

In het kader van het fusieproces is grondig nagedacht over de inzet en vergoedingen van
vrijwilligers en freelancers. Hierdoor is deze actie achterhaald.
De acties N7.3 en N7.4 zijn uitgevoerd en afgesloten.
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III. Verhouding tot de boordelingselementen
CVN
1.

Landelijke spreiding van het aanbod en/of het publiek

In 2015 zijn er activiteiten georganiseerd in alle Vlaamse provincies met Vlaams-Brabant als
uitschieter (808 uren). Enkel in de provincie Antwerpen (258 uren) lag het resultaat onder de
verwachtingen.
2.
Het beleid ten aanzien van de deelnemers (bestaande en beoogde doelgroepen) en
de link naar het communicatiebeleid
Het merendeel van de activiteiten richt zich tot een algemeen publiek. Hierbinnen kan een
onderscheid gemaakt worden tussen deelnemers die op zoek zijn naar basisinformatie of enkel
natuurbeleving zoeken, en deelnemers die educatieve competenties wensen te verwerven.
Vooral natuurbelevingsactiviteiten trekken veel volk. Op het Bushcraftweekend waren er 234
deelnemers. De natuurgidsenopleidingen trokken ook meer mensen (gem. 26 deelnemers per
cursus). Voor de instapcursussen was er minder interesse (gem. 15 deelnemers).
Een heel beperkt aandeel van het aanbod gaat naar specifieke doelgroepen. Het
communicatiebeleid speelt hierop in, vooral via digitale communicatie.
3.

De samenwerking met de volkshogescholen

Met de Vormingplus-instellingen (VP Brugge, VP Limburg, VP Gent-Eeklo, VP Midden en Zuid
West-Vlaanderen) is in 2015 vooral samengewerkt rond transitiethema’s: humisme,
klimaatverandering en gezondheid, consuminderen.
4.

De zorg voor professionalisering en professionaliteit

Aangezien CVN veel werkt met vrijwilligers, gaat de zorg voor professionalisering sterk uit naar
deze doelgroep. Er werden vormingen georganiseerd met en voor de cursusbegeleiders.
Daarnaast is er een VTO-beleid naar het personeel. In 2015 zijn door de personeelsleden 24,5
dagen bijscholingen gevolgd.
5.

Het aantal uren programma's

Met een totaal van 3105 vormingsuren is voldaan aan de erkenningsnorm van 3.000 uren.
6.

De netwerkvorming en samenwerking

CVN neemt van oudsher een ‘strategische participatie’ op binnen de milieubeweging en de
sociaal-culturele sector. Binnen de milieubeweging maakt CVN deel uit van de raad van bestuur
van Bond Beter Leefmilieu. Binnen de sociaal-culturele sector is CVN aangesloten bij FOV en
Sociare.
Vanuit de specifieke deskundigheid die door CVN werd ontwikkeld, wordt CVN uitgenodigd op de
vergaderingen van het Vlaamse EDO-platform en is de vormingsinstelling lid van de
Beneluxwerkgroep Educatie, informatie en communicatie. CVN is tevens voorzitter van de
Permanente Werkcommissie NME van de Vlaamse Mina-raad, maar deze werkgroep staat
momenteel ‘on hold’ wegens overlap met o.a. het EDO-platform.
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Voor de organisatie van de vormingsprogramma’s doet CVN steeds beroep op landelijke,
provinciale, regionale en lokale partners. Te vermelden hier zijn de natuurgidsenwerkgroepen,
Natuurpuntafdelingen, regionale landschappen, lokale besturen, milieuadviesraden,
agentschappen en centra van de Vlaamse Overheid en diverse organisaties rond ‘duurzaam
leven’.
De netwerkvorming heeft een extra dimensie gekregen door de fusie met NP Educatie.
7.

De manier waarop invulling wordt gegeven aan de culturele functie

De brede, sociologische invulling van de culturele functie sluit goed aan op de door CVN gevolgde
opvatting dat ‘natuur’ een cultureel bemiddeld gegeven is. De manier waarop wij naar de natuur
kijken en ermee omgaan, is onderdeel van onze cultuur. Aan dit gegeven wordt o.a. in de
cursussen natuurgids expliciet aandacht besteed.
8.

De manier waarop invulling wordt gegeven aan de gemeenschapsvormende functie

Het versterken en vernieuwen van het sociale weefsel en groepsvorming wordt bereikt door de
cursussen. Deze bieden mensen de kans om gelijkgestemden te ontmoeten en zich vervolgens te
verenigen (door aansluiting bij een bestaande structuur of door oprichting van een nieuwe – iets
wat vaak gebeurd is n.a.v. een natuurgidscursus) als ze met de opgedane competenties aan de
slag willen gaan. De nauwere samenwerking met Natuurpunt, grootste natuurbehoudsvereniging
in Vlaanderen biedt daarvoor, naast de samenwerking met andere partners, een geschikt kader.
9.
De manier waarop in de werking rekening wordt gehouden met principes van
integrale kwaliteitszorg
De verschillende elementen van kwaliteitszorg en –controle, zoals de evaluatie van de cursussen,
zijn in 2015 verder gezet.
Reeds tijdens het fusieproces is kwaliteit en innovatie opgenomen als een belangrijk doel en
aandachtspunt. Alle werkprocessen en inhouden zullen worden doorgelicht. Voor een deel is daar
al mee gestart in 2015.
10.

De aanpak van de diversiteit met specifieke aandacht voor interculturaliteit

Het specialisme van de vormingsinstelling blijkt in de praktijk weinig aan te sluiten bij
interculturaliteit. In de voorbije jaren is stilgestaan bij de vraag in welke mate en in welk opzicht
dit als een manco beschouwd moet worden. Hiervoor is een stagestudent sociale pedagogie van
de KULeuven ingeschakeld. Het onderzoek werd afgerond in december 2014. Het werd in het
voorjaar van 2015 voorgesteld aan de teams van CVN en NP Educatie. Het rapport dient ter
onderbouwing van het beleidsplan 2016-2020.
In 2015 waren er samen met NP Educatie wel al contacten en concrete samenwerkingen met
verenigingen van en voor allochtonen met name in Antwerpen en Brussel. Er is bewust voor
gekozen om de starthappening van Natuurpunt CVN te laten doorgaan in Daarkom, het VlaamsMarokkaans Culturenhuis in Brussel.
11.
Het engagement ten aanzien van de door de Vlaamse Regering geformuleerde
beleidsprioriteiten
Zoals in vorige jaren van de beleidsperiode werden geen specifieke beleidsprioriteiten
geformuleerd.
Samen met NP Educatie participeerde CVN aan het beleidstraject van minister Sven Gatz naar
een nieuw ontwerp van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.
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IV. Financiën en personeel CVN
CVN heeft het jaar 2015 afgesloten met een mooi resultaat (over te dragen winst 48.790€). De
moeilijke financiële situatie van het begin van de beleidsperiode lijkt daarmee volledig achter de
rug.
Nadat 2012 met een klein verlies werd afgesloten, besliste het toenmalige bestuur om zwaar in
te zetten op inkomsten uit projectwerk. Hiermee werd een groot risico gelopen, waarbij rekening
gehouden werd met het gedwongen ontslag van meerdere personeelsleden in de loop van 2013.
Een en ander leidde tot een bestuurscrisis en het herschrijven van de begroting. Door het niet
opnieuw aantrekken van een externe directeur en een stringent financieel beleid konden 2013 en
de volgende jaren afgesloten worden met een positief resultaat.

595822

611130

622154

658455
595068

109113
53109
2654
°2011

-7057
°2012

°2013
Kosten

48790
°2014

°2015

Resultaten

Fig. 5 Evolutie van de kosten en resultaten (€)

1.

a)

Afrekening 2015

UITGAVEN

60 HANDELSGOEDEREN, GROND- EN HULPSTOFFEN
61 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN
610 huisvestingskosten
611 secretariaatskosten
612 andere organisatiekosten
613 diverse werkingskosten
614 educatieve activiteiten, vormingscursussen
en vormingsinitiatieven
615 tijdschrift - publicaties
616 dienstverlening
617 uitzendpersoneel en personen
618 bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke
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Uitgaven
Subtotalen
0,00
0,00
161.736,58
31.860,37
26.621,47
13.002,32
4.469,01
60.924,03
594,12
24.265,26
0,00
0,00
22

verzekeringen
62 PERSONEELSKOSTEN
620 bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
621 werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen
622-624 andere personeelskosten
63 AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMINDERINGEN EN
VOORZIENINGEN
630 afschrijvingen
631-634 waardeverminderingen
635-638 voorzieningen
64 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN
65 FINANCIELE KOSTEN
66 UITZONDERLIJKE KOSTEN
69 OVERBOEKING
690 overboeking naar het overgedragen resultaat
691 overboeking op bestemde fondsen
ALGEMEEN TOTAAL

b)

438.414,03
329.107,85
98.634,04
10.672,14
9.391,89
8.391,89
1.000,00
0,00
0,00
122,54
0,00

0,00
122,54
0,00
48.790,06

48.790,06
0,00
658.455,10 658.455,10

INKOMSTEN

70
71
72
73

OMZET
VOORRAADWIJZIGINGEN
GEPRODUCEERDE VASTE ACTIVA
LIDGELD, SCHENKINGEN, LEGATEN EN SUBSIDIES
730 lidgeld werkelijke leden
731 lidgeld toegetreden leden
732-735 schenkingen en legaten
736 kapitaal- en intrestsubsidie
737 subsidies
7371 afdeling volksontwikkeling en lokaal
cultuurbeleid
7371 DAC-normalisering
7371 Interne Staatshervorming
7372 andere afdelingen Ministerie Cultuur, Jeugd,
Sport en Media
7373 andere ministeries Vlaamse Overheid
7374 parastatalen
7375 provincie
7376 gemeente
7377 Vlaamse Gemeenschapscommissie
7378 Europese Unie
7379 overige : specifieer!
74 OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
740 opbrengsten volksontwikkelingswerk
7401 inkomsten vormingscursussen
7402 tijdschrift - publicaties
7403 inkomsten vormingsprogramma's,
documentatie, hulp- en leermiddelen
7404 inkomsten van andere sociaal-culturele
activiteiten
7405 sponsoring
7406 andere inkomsten
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Inkomsten Subtotalen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
443.999,31
0,00
0,00
0,00
0,00
388.945,33
32.464,50
5.265,83
0,00
0,00
0,00
14.530,00
0,00
0,00
2.793,65
0,00
213.658,61
93.940,05
0,00
50.841,61
12,00
0,00
0,00
23

741-742 Meerwaarden
743 Recuperatie van personeelskosten
744-749 diverse bedrijfsopbrengsten
75 FINANCIELE OPBRENGSTEN
76 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN
79 ONTTREKKING
790 onttrekking aan het overgedragen resultaat
791 onttrekking aan de bestemde fondsen
792 onttrekking aan de fondsen van de vereniging
ALGEMEEN TOTAAL

2.

0,00
68.864,95
0,00
797,18
0,00

797,18
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
658.455,10 658.455,10

Personeel

Bamps Sandra
Blonde Pieter
Buedts Iris
D Heedene Ann
Desender Anke
Laes Joelle
Snoeck Ilse
Toussaint Esther
Brankaer Mia
Vercauteren
Lesley
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V. Jaarverslag NP Educatie
Bij de visitatie was al gebleken dat de doelstellingen van het beleidsplan 2011-2015 gehaald
zouden worden. De toen geformuleerde verbetervoorstellen zijn waar mogelijk reeds
geïmplementeerd in het laatste jaar van de beleidsperiode.
In wat volgt worden de resultaten van het werkjaar 2015 samengevat, met een overzicht van het
aantal uren programma’s, spreiding, publieksbereik en samenwerkingen. Verder zijn de
strategische doelstellingen van de afgelopen beleidsperiode afgetoetst.

A.

Educatieve activiteiten, doelgroepen en spreiding

SD. Een uitgebreider en meer verscheiden cursus- en activiteitenaanbod. (SD 11.2.2.)

SD. Gespecialiseerde en doelgerichte vorming met persoonlijke trajecten die leiden naar een
grotere participatie. (SD 11.2.3.)
1.

Subsidieerbare uren

Het aantal subsidieerbare educatieve uren is toegenomen van 4687 uren aan het begin van de
beleidsperiode naar 5459 uren in 2015. Het hoogste aantal werd bereikt in 2013 (5977 uren).
Hiermee is de ambitieuze eigen doelstelling van het beleidsplan (5400) gehaald.
Voor 2015 zijn de globale resultaten:
-

87 programma’s cursussen, samen 469 onderdelen (dagdelen) of 1416 uren
10 programma’s meerdaagse activiteiten (weekends, reizen), samen 39 onderdelen
(dagen) of 254 uren
1314 programma’s losse activiteiten (lezingen, excursies, workshops), samen 3789,5
uren.

In de tabel zijn de uren verder opgedeeld in verschillende categorieën. Deze indeling laat een
vergelijking toe met de vorige jaren. Om te kunnen dienen als benchmark voor Natuurpunt CVN
zijn de resultaten van NP Educatie uit 2015 in de Sisca databank ingevoerd geaggregeerd met de
resultaten van CVN.
Een algemene vaststelling is dat er nog steeds een grote vraag is naar de ‘klassieke’ activiteiten
die sterk gericht zijn op het overbrengen en uitwisselen van natuurkennis. Daarbinnen scoren
vogels, planten en paddenstoelen nog steeds het best. Anderzijds zien we dat zelfs hier
verbreding plaatsvindt, bijv. met nieuwe cursussen rond wilde bijen en zoogdieren. De
programma’s mens & samenleving zijn veel meer dan het klassiek aanbod gebonden aan
actualiteit en daardoor wisselend. Een vergelijking tussen jaren is dan ook moeilijker. In 2015
was er naast stedelijke natuur veel activiteit rond zorg en gezondheid. Fotografiecursussen
(algemener: beeldcultuur) en andere vormen van cultuurbeleving in relatie tot natuur zitten
eveneens in de lift.
Wat de typen activiteit betreft, is er een groeiend aandeel korte (‘losse’) activiteiten. Dat zijn niet
langer alleen maar traditionele geleide natuurwandelingen, maar vaker ook doe-activiteiten
(‘workshops’). Lezingen en voordrachten winnen eveneens aan gewicht. Anderzijds valt op dat
met name lange cursussen (30 lesonderdelen of meer) ook nog steeds veel volk trekken. Wellicht
speelt hier het community-element een grotere rol en wordt hiermee een vast publiek
aangetrokken.
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Het aantal annulaties bleef beperkt en zijn daarom niet mee opgenomen in de totalen (ca. 8%
van de professionele uren). Het aandeel professionele uren (educatieve uren verzorgd door
professionele medewerkers) bedroeg in 2015 33%. Dat is de hele beleidsperiode nagenoeg gelijk
gebleven (schommelend tussen 30% en 35%).

Cursussen

Meerdaagse
activiteiten

Losse
activiteiten

87
programma's,
469
dagdelen,
1416u

10
programma's,
39 dagen,
254u

1314
programma's,
1314
dagdelen,
3789,5u

Cluster OPLEIDINGEN

291,5

Kennismaking

79

51,5

130,5

Natuurbeheer

79

28,5

107,5

Natuurstudie

41

41

Natuurbeleid

12,5

12,5

Vrijwilligerswerk

0

Cluster NATUURGIDSEN

8,5

Natuurgidsencursus

0

Natuurinzicht

0

Natuureducatie

8,5

Cluster NATUURKENNIS

Biotopen
Planten
Paddenstoelen

8,5
4491

37

144

303

1839,5

2020,5

291

594

66

16

127

209

Vogels

476

50

470

996

Zoogdieren

125

111,5

236,5

Amfibieën

21

27,5

48,5

Insecten

72

279,5

363,5

Abiotiek

12

11

23
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Cluster MENS &
SAMENLEVING

610

Natuur in de stad

106

133

239

16

16

15

47

62

Erfgoed

9

51

60

Andere*

16

217

233

Stiltebeleving
Klimaatverandering

Cluster
NATUURBELEVING

58

Natuurbelevingsweekend

32

Zintuigen en verhalen

26

Subtotaal

1416

254

3789

5459

TOTAAL

5459

5459

5770

5201

4997

4687

1814

1727

1814

1642

1769

1744

1539

1560

1302

1170

1022

1085

2574

4526

4330

4514

4423

4217

3793

3475

2597

3713

5977

*Andere= zorg en gezondheid (51u), fotografie (64), natuur en cultuur (28,5), educatie duurzame
ontwikkeling (11,5), diverse (59,5).

° 2 0 0 1° 2 0 0 2° 2 0 0 3° 2 0 0 4° 2 0 0 5° 2 0 0 6° 2 0 0 7° 2 0 0 8° 2 0 0 9° 2 0 1 0° 2 0 1 1° 2 0 1 2° 2 0 1 3° 2 0 1 4° 2 0 1 5

Fig. 6 Evolutie educatieve uren en inzet van professionelen

2.

Vrijwilligersopleidingen

Vrijwilligers spelen een cruciale rol binnen de natuur- en milieubeweging en de natuur- en
milieueducatie. NP Educatie kon voor twee derden van alle activiteiten een beroep doen op
educatieve vrijwilligers.
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De grotere inzet op de vorming van vrijwilligers (met ‘betrokkenheid’ als thema) is grotendeels
geslaagd. Vooral door zgn. instapcursussen (‘natuur voor groentjes’, ‘natuurverkenner’,
‘natuurranger’) hebben veel potentiële vrijwilligers kennis kunnen maken met natuurbehoud en
de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Hoeveel vrijwilligers dat precies heeft opgeleverd, is
moeilijk in te schatten. Dit zal in toekomst beter opgevolgd worden. Wel zijn er al mooie
voorbeelden te noemen van resultaten van ‘community building’ die tot stand gekomen zijn door
een cursus. Er zijn nieuwe studiewerkgroepen opgericht, maar bijv. ook een lokaal jaarlijks
buurtevenement in een natuurgebied.
Voor de vrijwilligersopleidingen is nauw samengewerkt met ander diensten binnen Natuurpunt, in
het bijzonder met de cel bewegingswerk, dienst beheer en dienst studie. Met die diensten zijn
afspraken gemaakt over onder meer de inbreng van expertise en experten. Met Natuurpunt
Beheer zijn er concrete doelen afgesproken, i.c. de organisatie van minstens 8 opleidingen
natuurbeheerder per jaar. Deze doelstelling is in 2015 evenwel niet gehaald.
Door een samenwerkingsovereenkomst met (het voormalige) CVN verzorgde (het voormalige) NP
Educatie enkele lessen in de cursus natuurgids. In die lessen stond betrokkenheid zeer centraal.
In 2015 is dat grotendeels niet verder gezet, omwille van de fusie en de geplande hervorming
van de natuurgidsencursus. Enkele lessen “natuurbeheer” werden wél verzorgd door de lesgever
“natuurbeheer” van (het toenmalige) NP Educatie.

3.

Publieksbereik

Omdat voor het merendeel van de activiteiten niet gewerkt wordt met inschrijvingen, hebben we
maar weinig of slechts gedeeltelijke persoonlijke gegevens over de deelnemers. In de afgelopen
jaren is wel steekproefsgewijze informatie verzameld over o.m. leeftijd, geslacht, woonplaats
(afstand tot de plaats van activiteit), publiekstrouw. Hierover is gerapporteerd in de
voortgangsrapporten.
Het is geweten dat een aantal doelgroepen niet of moeilijk bereikt worden met het klassiek
aanbod. In 2015 zijn hiertoe opnieuw inspanningen geleverd.
Het gemiddeld aantal deelnemers aan cursussen, bestaande uit meerdere dagdelen, bedroeg
vorig jaar 23 (mediaan 25). Dat aantal is in de loop van de beleidsperiode opmerkelijk
toegenomen van 16 in 2012 tot nu 23. Bij de losse activiteiten ligt het gemiddelde enkele
eenheden lager (19, mediaan 17), maar de aantallen zijn hier sterk afhankelijk van het type
activiteit. Het gemiddeld aantal is hier wel nagenoeg constant gebleven.

4.

Spreiding van de activiteiten

De activiteiten zijn verspreid over de 5 provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een
beperkt aantal activiteiten gingen door buiten het gewest (weekends, reizen). Zoals alle vorige
jaren ligt het zwaartepunt in de provincie Antwerpen. Verleden jaar zijn er terug meer activiteiten
doorgegaan in Brussel, zowel cursussen als losse activiteiten.
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Buiten gewest
7%

Brussel
1%

Vl Brab
8%
Oost-Vl
16%

Antw
36%

West-Vl
20%
Limb
12%
Fig. 7 Spreiding activiteiten (uren) per provincie en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

5.

Communicatiebeleid

Een breed bereik wordt vooral gerealiseerd door een gevarieerd aanbod (instapcursussen,
opleidingen, gespecialiseerde cursussen). Gemiddeld waren er 24 deelnemers op cursussen en
andere langlopende activiteiten. Voor specifieke doelgroepen (allochtonen, mensen in armoede,
gevangenen) werden projecten opgestart, al dan niet met experimenteel karakter.

wekelijks
7x p/j

Vrijwilligers

Partners

x

x

x

x

x

x

Personeel

Cursisten

x

www.natuurpunteducatie.be
2014: 23.323 keer bekeken, waarvan
16.128 unieke paginaweergaven
activiteiten.natuurpunt.be
2014: 112.296 keer bekeken, waarvan 100.967
unieke paginaweergaven
www.natuurpunt.be
intranet voor personeel
personeelsflits natuurpunt
Natuureducatie.flits: 5283 abonnees
Facebook Natuurpunt Educatie: 942 fans
Facebook Natuurpunt Museum en Erfgoed: 556
fans

Bestuur

Potentiële
cursisten

In 2015 is nog vooral gebruik gemaakt van de bestaande communicatiemiddelen, met nadruk op
digitale tools (zie tabel). Tegelijk is veel werk gestoken in nieuwe communicatiemiddelen en –
toepassingen voor Natuurpunt CVN: ontwikkelen van de website en een nieuwe huisstijl. De
nieuwe communicatietools zijn vanaf september in gebruik genomen, op de eerste plaats voor de
communicatie met de partners.

x
X
X
x
x

x
x
x

x

x

Tabel 3 Ingezette communicatiemiddelen per doelgroep
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Sinds enkele jaren, en dus ook in 2015, is actief gebruik gemaakt van media zoals radio en TV.
De professionele medewerkers worden gevraagd voor inhoudelijke bijdragen aan programma’s
met een groot bereik en daardoor een niet te onderschatten educatieve impact (De Madammen
op Radio 2, ‘Het zijn net mensen’ op Vier).
Met het educatief centrum in Turnhout nam NP Educatie in 2015 deel aan een aantal nationale
publieksevenementen zoals de Erfgoeddag, Open Tuindagen Velt, Argus Stadsnatuurwandeling.

B.

Leermiddelen en vormingscentrum

SD. Functionele en kostenefficiënte leermiddelen, tentoonstellingen en educatieve
infrastructuren. (SD 11.2.4.)
In de loop van de beleidsperiode is gesnoeid in het aantal leermiddelen en tentoonstellingen.
Alleen waar effectieve vraag naar was, is weerhouden in het portfolio. Van de leskoffers wordt
alleen nog de waterkoffer sporadisch gebruikt. De tentoonstellingen worden vaker gevraagd.
Aangezien er weinig extra middelen gevonden zijn voor de museumwerking, bleven grote
investeringen in nieuwe programma’s uit. Toch zijn we er nog in geslaagd om regelmatig te
vernieuwen. De focus ligt nu op enerzijds natuur en erfgoed en anderzijds stedelijke natuur. In
de tuin werden voorzieningen getroffen om meer beleving voor kinderen mogelijk te maken.

C.

Kennisontwikkeling

SD. Een centrale plaats voor kennisontwikkeling. (SD 11.2.7.)
In het beleidsplan was kennisontwikkeling met het oog op kwaliteit en innovatie een strategische
doelstelling. Hieraan is door de constant hoge werkdruk minder aandacht besteed dan gewenst.
In het fusieverhaal stond dit doel opnieuw centraal. In 2015 is in het licht van de fusie gezocht
naar vernieuw(en)de aanpakken, zowel op het vlak van organisatie als inhoud. Met initiatieven
zoals een interne innovatieblog en een maandelijkse ‘masterclass’ is in eerste instantie gewerkt
aan het versterken van het intern draagvlak voor kennisontwikkeling en innovatie. Een belangrijk
project was ook de start van de hervorming van de natuurgidsencursus.
Mede naar aanleiding van de fusie en de opmaak van het nieuwe beleidsplan, werd in 2015
stilgestaan bij de historische achtergronden van de natuur- en milieueducatie in Vlaanderen en
de rol van de verenigingen en vrijwilligers in deze. Dat leverde een artikel op in het tijdschrift
Natuur.focus.
In de loop van de beleidsperiode zijn een aantal vernieuwende projecten opgestart. Het meest
rond het thema interculturaliteit (met inburgeringsinitiatieven in samenwerking met
Onthaalbureaus en Prisma (expertise- en ondersteuningscentrum inzake etnisch-culturele
diversiteit in de Provincie Antwerpen, onderdeel Agentschap Integratie & Inburgering), de
samenwerking in het kader van het project Divers Groen met de Federatie van Marokkaanse en
Mondiale democratische organisaties (FMDO), een samenwerking met VUSLAT vzw in Beringen,
de opstart van een werkgroep diversiteit in Antwerpen en de mede-opstart van het project rond
Natuur en Islam ‘Samen voor Natuur’) en zorg en gezondheid (met educatieve projecten rond
zorgtuinen). Toch is duidelijk dat kwaliteit en innovatie veel tijd en energie vragen van een
organisatie. Daaraan bleek het onder de dagelijkse werkdruk nogal eens te ontbreken.
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D. Duurzaamheid en transitie
SD. Interne en externe verduurzaming. (SD 11.2.8.)
In de eerste jaren van de beleidsperiode zijn mooie resultaten geboekt met het verminderen van
de ecologische voetafdruk, zeker wat energieverbruik van de gebouwen betreft.
De laatste jaren, en ook in 2015, is er nog maar weinig vooruitgang geboekt. Het autoverbruik
(in verhouding tot het gebruik van openbaar vervoer) voor dienstverplaatsingen neemt eerder
toe dan af. Alle maatregelen, zoals het ter beschikking stellen van (plooi)fietsen en een betere
planning van activiteiten, blijken maar een beperkt positief effect te hebben.

E.

Organisatie, financiën en personeel

SD. Een netwerkorganisatie met uiteenlopende samenwerkingsverbanden binnen en buiten de

traditionele natuurbeweging. (SD 11.2.1.)
SD. Een performante organisatie met een efficiënte inzet van menselijke middelen. (SD 11.2.6.)
SD. Een duurzame financiële basis met gediversifieerde inkomsten en besparingen met een
positieve ecologische impact. (SD 11.2.5.)
1.

Samenwerking

In een model waarin bij de organisatie van educatieve activiteiten wordt samengewerkt met een
lokale partner, is een groot netwerk belangrijk. Op de partnerlijst van 2015 staan meer dan 500
partners. Voor ongeveer de helft van de activiteiten waren de partners afdelingen en
werkgroepen van of gelieerd aan Natuurpunt. De andere helft bestond uit overheden en publieke
instellingen en sociaal-culturele verenigingen. Samenwerkingen met bedrijven en commerciële
partners bleven eerder beperkt. Partners die de afgelopen jaren aan belang hebben gewonnen
zijn o.m. verenigingen van allochtonen, ouderen.
Na een poging om de samenwerking tussen de zusterinstellingen Natuurpunt Educatie en CVN te
activeren, is eind 2013 definitief gekozen voor een samensmelting. 2014 en 2015 waren
fusiejaren waarin de werkingen van beide instellingen geleidelijk op elkaar zijn afgestemd en
vanaf september 2015 ook effectief geïntegreerd. Hoewel de fusie niet voorzien kon worden in
het beleidsplan, is hiermee wel een grote stap gezet in het tot stand brengen van een breed en
open samenwerkingsnetwerk.
Met het oog op de fusie is in 2015 veel tijd besteed aan organisatie, werkprocessen en personeel.
Naast het regulier overleg in dienstvergaderingen, zijn er extra bijeenkomsten gehouden en
persoonlijke gespreksrondes georganiseerd. Dat is niet overbodig gebleken, gelet op de vele
vragen en onzekerheden die leefden bij de personeelsleden.
De opvolging van het fusieproces en de afstemming en integratie tussen de werkzaamheden van
NP Educatie en CVN was in handen van een paritair samengesteld managementcomité. Vanaf
september was er één aansturing en dan is ook het nieuwe organogram ingevoerd.
2.

Personeel

In 2015 zijn 2 medewerkers, waaronder een projectmedewerker, vertrokken. Er was in 2015
opvallend meer ziekteverzuim dan de vorige jaren. Bij de functioneringsgesprekken op het einde
van het jaar en begin 2016 hebben meerdere medewerkers aangegeven dat de combinatie
tussen hoge werkdruk, de flexibiliteit (eigen aan de job) en de onzekerheid die gepaard gaat met
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veranderingen, moeilijk was. Binnen Natuurpunt was een overleggroep actief rond welzijn
waaraan werd en wordt meegewerkt.
Bekeken over de hele beleidsperiode is het aantal personeelsleden vrij constant gebleven
(gemiddeld 11 medewerkers, 8,8 VTE). De verschillen tussen de jaren zijn vooral te verklaren
door tijdelijke medewerkers die gebonden zijn aan projecten. Bovendien is de laatste jaren bij het
personeelsbeleid (aanwervingen/vervangingen) ook al rekening gehouden met de fusie. Er zijn
geen nieuwe personeelsleden aangeworven, die geen plaats zouden kunnen krijgen in de
gefusioneerde organisatie.
Plaats- en tijdonafhankelijk werken (thuiswerken, ‘hub’s’) is op korte termijn volledig ingeburgerd
geraakt. Dat veronderstelt aanpassingen, vooral inzake interne communicatie, het samenwerken
in teamverband, aansturing, enz. Samen met de personeelsdienst van Natuurpunt is daaraan
gewerkt. Daarbij kon gebruik gemaakt worden van de resultaten van de 2-jaarlijkse
tevredenheidsenquête bij de medewerkers.
Een belangrijke uitdaging zal zijn: het samenbrengen van de informatie-technologie, zodat de
nodige documenten, sites en gegevens voor iedereen vanop elke werkplaats vlot toegankelijk
zijn.

13

13

11

11

10
7,7

°2011

9,9

9,4

8,7
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Fig. 8 Evolutie van het personeelsbestand

3.

Financiën

Aanvankelijk leek 2015 een moeilijk financieel jaar te worden. In de begroting was een tekort
voorzien van 31.688 € dat uit de reserves (i.c. fonds voor tewerkstelling) zou worden bijgepast.
Daar kwam nog bij dat de fusieoperatie kosten meebracht die niet voorzien waren (vooral op het
vlak van communicatie). Toch is het jaar kunnen afgesloten worden met een overschot van
48.073 €. Dat is in eerste instantie een onverwacht goed resultaat en is in hoofdzaak te danken
aan bijkomende inkomsten door nieuwe projecten in de loop van het jaar. Ook de inkomsten uit
reguliere activiteiten waren aanzienlijk hoger dan het voorgaande jaar. Dat als gevolg van
enerzijds een hogere activiteitsgraad van de medewerkers en een aangepaste prijszetting.
Daarnaast zijn bepaalde kosten voor communicatie in het kader van de fusie op vraag van de
bedrijfsrevisor doorgeschoven naar 2016.
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NP Educatie heeft de hele beleidsperiode positieve resultaten neergezet, al werden de marges in
de opeenvolgende jaren van overheidsbesparingen steeds kleiner.

Fig. 9 Evolutie van de kosten en resultaten (€)
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VI. Verhouding tot de beoordelingselementen
NP Educatie
1.

Landelijke spreiding van het aanbod en/of het publiek

Omdat de meerderheid van de activiteiten georganiseerd worden met lokale partners, is er een
goede spreiding over heel Vlaanderen. In de verbetervoorstellen van de visitatiecommissie was
gevraagd om meer activiteiten te organiseren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een extra
inspanning heeft alvast in 2015 al enkele activiteiten opgeleverd: 2 succesvolle cursussen (‘Groen
en Erfgoed te Brussel’ en ‘Libellen’) en aantal losse activiteiten.
2.
Het beleid ten aanzien van de deelnemers (bestaande en beoogde doelgroepen) en
de link naar het communicatiebeleid
Op de activiteiten kwamen gemiddeld 23 deelnemers. Dat is meer dan de vorige jaren. Voor
moeilijk bereikbare doelgroepen zijn extra inspanningen geleverd: project ‘Retoer’ met
gedetineerden uit de vier Kempische gevangenissen, overeenkomst met het Fonds
Vrijetijdsparticipatie (voor mensen in armoede), samenwerking met verenigingen van of voor
etnisch-culturele minderheden of actief rond inburgering (vooral in Limburg, Antwerpen,
Mechelen en Turnhout).
3.

De samenwerking met de volkshogescholen

De bereidheid om samen te werken met volkshogescholen was aanwezig, maar de kansen tot
samenwerking nemen verder af. Uiteindelijk waren er toch nog mogelijkheden om samen te
werken met ongeveer de helft van de Vormingplus instellingen. Er zijn cursussen ‘Vogels
herkennen aan hun zang’ georganiseerd met Vormingplus Gent-Eeklo en Vormingplus OostBrabant. Lezingen over ‘bijen in de moestuin’ gingen door bij Vormingplus Oostende-Westhoek
en Vormingplus Vlaamse Ardennen. Met Vormingplus Kempen is gewerkt rond de thema’s stilte
en zorg (vorming rond natuurbeleving voor mensen met dementie). Met Vormingplus Antwerpen
is samengewerkt in het project ‘Taalcarrousel’ voor de organisatie van twee natuurwandelingen.
4.

De zorg voor professionalisering en professionaliteit

Medewerkers van Natuurpunt Educatie zijn als redacteur of redactielid betrokken bij de
vaktijdschriften Natuurpunt Focus en Natuurpunt Oriolus. In Focus verscheen onder meer een
eigen artikel over de geschiedenis van natuureducatie in Vlaanderen.
De professionele bijscholingen worden individueel bekeken. Vooral de jongere medewerkers
maken hier veel gebruik van. De senior medewerkers zijn meer geïnteresseerd in het volgen van
studiedagen en vergelijkbaar. In 2015 waren er veel bijscholingen rond digitale communicatie.
5.

Het aantal uren programma's

In totaal werden 5459 subsidieerbare educatieve uren gepresteerd. Dat is iets minder (5%) dan
in 2014 (5769,5), maar ruim voldoende om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.
6.

De netwerkvorming en samenwerking

Voor de organisatie van activiteiten is opnieuw samengewerkt met een 500-tal partners.
De netwerkvorming heeft een extra dimensie gekregen door de fusie met CVN die in 2015 zijn
beslag kreeg.
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7.

De manier waarop invulling wordt gegeven aan de culturele functie

Natuurpunt Educatie beheert een stedelijk educatief centrum in Turnhout. Daaraan is een natuuren erfgoedmuseum en ecologische tuin verbonden.
Door de fusieperikelen en de immer beperkte middelen is er weinig geïnvesteerd in nieuwe
producten. Toch mochten we in het museum en de tuin 2565 bezoekers verwelkomen. Dat is
bijna de helft meer dan in 2014.
Aan de ingang van de tuin is een totem geplaatst, besteld bij de sociale werkplaats van Natuuren Landschapszorg in Ekeren.
Het educatief centrum participeerde aan volgende activiteiten en happenings: Argus zoektocht
(Wandelrally), Grabbelpas, Erfgoeddag (FARO), Schatten van Vlieg, Velt ecotuindagen, Groot
vogelweekend (en aansluitende vogeltelweek voor scholen). Voor de begeleiding van de
activiteiten kon een beroep gedaan worden op de vrijwilligers van het centrum.
Naast de permanente collectie en de opstelling rond natuur in de stad, was er een tijdelijke
tentoonstelling te gast ‘natuur vanuit de hemel’. De eigen tentoonstellingen die de afgelopen
jaren werden gecreëerd, zijn in 2015 192 dagen uitgeleend, voornamelijk aan bezoekerscentra,
bibliotheken en culturele centra.
8.

De manier waarop invulling wordt gegeven aan de gemeenschapsvormende functie

De belangrijkste bijdrage aan gemeenschapsvorming ligt in het betrekken van burgers bij het
natuurbehoud. Dat is het meest zichtbaar in de vorming van vrijwilligers. Daarnaast wordt steeds
meer ook ingezet op community building als specifiek spoor binnen langere opleidingen. Dat is
meegenomen in de hervorming van de cursus natuurgids.
In de educatieve projecten rond de zorgtuinen in Dessel en Turnhout werd gewerkt aan
gemeenschapsvorming waarbij vrijwilligers van de lokale Natuurpunt afdeling, natuurvereniging
Den Bunt (voor Dessel), buurtbewoners, bewoners van het woon- en zorgcentrum, leerlingen van
scholen (voor Turnhout ook de onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers),…. samenwerken
aan en in de tuin. Zo komt een nieuwe ‘tuinvrijwilligersgroep’ tot stand die actief aan het werk is
in de tuin en er activiteiten mee begeleid.
9.
De manier waarop in de werking rekening wordt gehouden met principes van
integrale kwaliteitszorg
De evaluatie van cursussen en opleidingen gebeurden in 2015 zoals de voorgaande jaren. Wel
werd meer aandacht besteed aan de zelfevaluatie van de lesgevers. De resultaten van de
evaluaties bleven constant. De deelnemers waren zeer tevreden over de professionele lesgevers.
Het viel andermaal op dat buitenactiviteiten gemiddeld beter scoorden dan binnenactiviteiten en
dat voor de binnenactiviteiten de infrastructuur een belangrijke parameter is bij een
tevredenheidsmeting.
Reeds tijdens het fusieproces is kwaliteit en innovatie opgenomen als een belangrijk doel en
aandachtspunt. Alle werkprocessen en inhouden zullen worden doorgelicht. Voor een deel is daar
al mee gestart in 2015. Daarnaast is een aanzet gegeven om binnen Natuurpunt een ecologische
meting uit te voeren. Binnen de nieuwe raad van bestuur stond bestuurlijke vernieuwing reeds
op de agenda.
10.

De aanpak van de diversiteit met specifieke aandacht voor interculturaliteit

In 2015 is invulling gegeven aan het beleidsplan diversiteit en interculturaliteit. De deeltijdse
medewerker die hiervoor was aangetrokken, verliet evenwel de instelling in de loop van het jaar.
Binnen het team is gezocht naar een vervanging.
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In 2015 waren er contacten en concrete samenwerkingen met verenigingen van en voor etnischculturele minderheden in Antwerpen, Beringen, Brussel, Mechelen en Turnhout. Voor de
activiteiten in Mechelen en Turnhout werd samengewerkt met de Onthaalbureaus. In Antwerpen
werd samengewerkt met de Federatie van Marokkaanse en Mondiale democratische organisaties
(FMDO) in het project ‘Divers Groen’. In dit project werden activiteiten ingericht rond het thema
natuur en duurzaamheid. Daarnaast werd in Antwerpen een werkgroep diversiteit gestart voor
vrijwilligers en een nieuwe trekkersgroep onder de naam ‘Samen voor Natuur’. ‘Samen voor
Natuur’ is een consortium van verschillende verenigingen (Antwerpen aan 't woord, vzw
Actiecomité Red de Voorkempen, De-Koepel moskee, Free Hands, Green Deen, Natuurpunt,
Natuurpunt CVN en Communicatie in Beeld), die natuuractiviteiten willen inrichten met focus op
moslim jongeren en volwassenen. In Beringen werd samengewerkt met VUSLAT.
Er is bewust voor gekozen om de starthappening van Natuurpunt CVN te laten doorgaan in
Daarkom, het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis in Brussel. In de toekomst willen we ook daar
activiteiten inrichten.
Prisma vzw, expertise- en ondersteuningscentrum inzake etnisch-culturele diversiteit in de
Provincie Antwerpen en onderdeel van het Agentschap Integratie & Inburgering, begeleidde
Natuurpunt Educatie bij de werking rond diversiteit.
Een doelgroep die al enkele jaren onze aandacht heeft, zijn ouderen in rust- en
verzorgingsinstellingen. Daarbij ook de doelgroep van personen met dementie. In 2015 liepen er
concrete projecten in Dessel en Turnhout. Inrichting en uitvoering van zorgtuinen is nu volledig
doorgeschoven naar de sociale werkplaats Natuur- en Landschapszorg. Daardoor kon NP
Educatie zich meer focussen op de kerntaak: de opleiding van vrijwilligers (zowel zorgvrijwilligers
als natuurvrijwilligers) en educatieve omkadering. Een kadervorming voor vrijwilligers rond
dementie werd ingericht en een speciale natuurdag voor personen met dementie. Die dag werd
ook bezocht door enkele organisaties met bewoners met een fysieke en/of mentale beperking.
Voor deze dag werd samengewerkt met het Expertise Centrum Dementie Tandem, Alzheimer
Liga Mol en Landelijke Thuiszorg Project Jongdementie, met daarnaast de vaste partners: het
woon- en zorgcentrum Alfons Smet Residenties, Natuurpunt Netebronnen en natuurvereniging
Den Bunt.
Voor het zorgtuinproject in Turnhout is een samenwerking opgestart met enkele OKAN-klassen
verbonden aan het Centrum Voor Deeltijds Onderwijs en het HIVSET.
Rond het thema zorg is meegewerkt aan een inspiratiedag over natuur en welzijn in Dilbeek waar
we onder meer minister Jo Vandeurzen mochten ontvangen.
In 2015 werd een overeenkomst afgesloten met het Fonds Vrijetijdsparticipatie voor mensen die
leven in armoede. Voor deze doelgroep werden de prijzen substantieel aangepast (met
aanvullend een bijdrage van het fonds).
11.
Het engagement ten aanzien van de door de Vlaamse Regering geformuleerde
beleidsprioriteiten
Zoals in vorige jaren van de beleidsperiode werden geen specifieke beleidsprioriteiten
geformuleerd.
NP Educatie participeerde aan het beleidstraject van minister Sven Gatz naar een nieuw ontwerp
van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.
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VII.
1.

a)

Financiën en personeel NP Educatie

Afrekening 2015

UITGAVEN

60 HANDELSGOEDEREN, GROND- EN HULPSTOFFEN
61 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN
610 huisvestingskosten
611 secretariaatskosten
612 andere organisatiekosten
613 diverse werkingskosten
614 educatieve activiteiten, vormingscursussen
en vormingsinitiatieven
615 tijdschrift - publicaties
616 dienstverlening
617 uitzendpersoneel en personen
618 bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke
verzekeringen
62 PERSONEELSKOSTEN
620 bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
621 werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen
622-624 andere personeelskosten
63 AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMINDERINGEN EN
VOORZIENINGEN
630 afschrijvingen
631-634 waardeverminderingen
635-638 voorzieningen
64 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN
65 FINANCIELE KOSTEN
66 UITZONDERLIJKE KOSTEN
69 OVERBOEKING
690 overboeking naar het overgedragen resultaat
691 overboeking op bestemde fondsen
ALGEMEEN TOTAAL

b)

0,00

0,00
126.639,93

16.682,31
17.747,04
22.594,95
67.274,66
1.026,81
0,00
1.314,16
0,00
0,00
537.137,33
400.411,22
127.297,26
9.428,85
7.059,98
2.059,98
0,00
5.000,00
0,00
1.186,50
0,00

0,00
1.186,50
0,00
48.073,43

0,00
48.073,43
720.097,17 720.097,17

INKOMSTEN
Inkomsten Subtotalen
0,00
0,00
0,00
0,00

70 OMZET
71 VOORRAADWIJZIGINGEN
72 GEPRODUCEERDE VASTE ACTIVA
73 LIDGELD, SCHENKINGEN, LEGATEN EN SUBSIDIES
730 lidgeld werkelijke leden
731 lidgeld toegetreden leden
732-735 schenkingen en legaten
736 kapitaal- en intrestsubsidie
737 subsidies
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0,00

0,00
454.935,59

0,00
0,00
0,00
720,16
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7371 afdeling volksontwikkeling en lokaal
cultuurbeleid
7371 DAC-normalisering
7371 Interne Staatshervorming
7372 andere afdelingen Ministerie Cultuur, Jeugd,
Sport en Media
7373 andere ministeries Vlaamse Overheid
7374 parastatalen
7375 provincie
7376 gemeente
7377 Vlaamse Gemeenschapscommissie
7378 Europese Unie
7379 overige : specifieer!
74 OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
740 opbrengsten volksontwikkelingswerk
7401 inkomsten vormingscursussen
7402 tijdschrift - publicaties

0,00
0,00
23.691,00
500,00
0,00
0,00
1.487,00
265.161,58
62.441,86
59,50

7403 inkomsten vormingsprogramma's,
documentatie, hulp- en leermiddelen

4.318,90

7404 inkomsten van andere sociaal-culturele
activiteiten

1.205,00

7405 sponsoring
7406 andere inkomsten

5.000,00
31.389,03

741-742 Meerwaarden
743 Recuperatie van personeelskosten
744-749 diverse bedrijfsopbrengsten
75 FINANCIELE OPBRENGSTEN
76 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN
79 ONTTREKKING
790 onttrekking aan het overgedragen resultaat
791 onttrekking aan de bestemde fondsen
792 onttrekking aan de fondsen van de vereniging
ALGEMEEN TOTAAL

2.

388.235,41
32.464,50
7.837,52
0,00

0,00
66.757,60
93.989,69
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
720.097,17 720.097,17

Personeel

Cassier Ann
Cortens Joeri
Flour Joke
Gysels Jozef
Kyametis Melina
Leysen Koen
Thijs Tinneke
Vermeulen Hans
Verwaerde Jens
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VIII.

Jaarplan Natuurpunt CVN

Het jaarprogramma 2016 is opgebouwd rond de strategische doelen. In het beleidsplan zijn de
beleidsopties en strategische doelstellingen ingedeeld in vijf blokken:
-

opbouwen
presteren
samenwerken
innoveren
besparen

Het doel van de fusie was een integratie teweeg te brengen van de werking van de twee erkende
vormingsinstellingen, waarbij het bestaande aanbod van activiteiten en dienstverlening minstens
behouden moest blijven. Daarnaast stonden vernieuwing en kwaliteit centraal in het beleidsplan.
In het eerste jaar van de beleidsperiode moet er nog rekening gehouden worden met een reeks
onzekerheden die samenhangen met de fusie. De meeste aandacht gaat dan ook naar het
opbouwen.

A. Opbouwen

De opbouw van een nieuwe performante organisatie moet kunnen worden afgerond in de eerste
helft van de beleidsperiode, zodat in de tweede helft de voordelen van de fusie zichtbaar worden.
Eind 2015 is, na de geslaagde starthappening op 12 december, een stand van zaken opgemaakt
van het fusieproces. Toen bleek dat er op alle vlakken nog stappen vooruit moesten gezet
worden om een succesvolle doorstart te kunnen maken:
-

-

-

-

Personeelsgroep: door een verschillende – aanvankelijk soms negatieve - houding ten
aanzien van de fusie, was er nog geen hecht en samenwerkend team. Bij de
functioneringsgesprekken van januari 2016 was dat een belangrijk onderwerp en verder
in de loop van het jaar zal het een werkpunt blijven.
Raad van bestuur: hoewel de nieuwe samenstelling al geregeld was door een uitbreiding
van de raad van bestuur van CVN in september 2015, moest de verdeling van de
mandaten en de delegatiebevoegdheid nog geregeld worden. Dat is gebeurd op de eerste
vergadering van 2016. Bestuurders hebben zich geëngageerd om van het momentum
gebruik te maken om te werken aan bestuurlijke vernieuwing.
Relatie met Natuurpunt: de verwachtingen met betrekking tot de te leveren
overheaddiensten waren nog niet goed uitgeklaard. Er zijn afspraken gemaakt om dit in
2016 aan te pakken. Anderzijds moet gezegd worden dat de diensten van Natuurpunt
(financiën, personeelsdienst en juridische dienst) een essentiële bijdrage hebben geleverd
aan de fusie.
Het open netwerk: in alle provincies lijken de netwerkpartners zeer positief te staan
tegenover de fusie. Op verschillende plaatsen waren er al spontane lokale
samenwerkingen tot stand gekomen. Toch konden we er niet aan voorbij dat hier en daar
(individuele) vrijwilligers afhaakten. Daar staat tegenover dat er zich nieuwe vrijwilligers
hebben aangediend die de fusie zien als een kans en uitdaging. De uitbreiding van het
open netwerk is een prioritaire opdracht van de provinciale consulenten die hiervoor
nauw gaan samenwerken met de bewegingscoaches van Natuurpunt en regionale
verenigingen.

In 2015 zijn al belangrijke stappen gezet voor een operationele integratie. Vanaf september zijn
de personeelsteams samengevoegd onder één centrale aansturing. Toch was er administratief
nog veel te regelen na 1 januari 2016. De administratieve omzettingen naar Natuurpunt CVN en
Natuurpunt CVN
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de vereffening van Natuurpunt Educatie zouden moeten kunnen afgerond worden tegen de
algemene vergadering(en) van maart. Hiervoor is een actielijst opgesteld en wordt er overlegd en
samengewerkt met de vereffenaar, de revisors en de diensten van Natuurpunt.
1. Alle professionele taken invullen met het bestaand personeelsbestand.
Bij de fusie hebben alle personeelsleden een aangepast arbeidscontract gekregen, met behoud
van verworven rechten. Er is geen vermindering van het kader voorzien. Het personeelslid voor
het Bosmuseum in Groenendaal gaat in juli 2016 op pensioen. De vervanging (tijdelijk of
permanent) is afhankelijk van de voortzetting van de samenwerking met het OSC Inverde. Er zijn
- buiten eventueel nieuwe projecten - geen andere bijkomende aanwervingen voorzien. Bij
tijdelijke uitbreiding zal voorrang gegeven worden aan de eigen deeltijdse personeelsleden.
2. Medewerkers individueel coachen en evalueren op prestaties.
Bij het begin van het jaar zijn functioneringsgesprekken gehouden met alle personeelsleden.
Daarin lag de nadruk op enerzijds de persoonlijke verwerking van het fusieproces en anderzijds
de taken en opdrachten in het kader van het jaarprogramma. Uit de gesprekken is onder meer
duidelijk geworden dat de fusie een zware bijkomende belasting betekende. Voor een aantal
medewerkers was er de grotere werklast, maar het waren vooral de veranderingen,
aanpassingen en onzekerheid die bij velen zwaar wogen.
Er was in eerste instantie gekozen voor een horizontale organisatiestructuur met een beperkt
aantal functieprofielen. De precieze taakinhoud zou jaarlijks worden vastgelegd in een individueel
werkprogramma met permanente taken en tijdelijke opdrachten en concrete doelstellingen
(‘prestatienormen’). De uitvoering van de permanente taken wordt beoordeeld tijdens
halfjaarlijkse functioneringsgesprekken. De prestaties worden permanent gemonitord om te
kunnen bijsturen in de loop van het jaar.
Bij het begin van 2016 zijn – onder meer als uitkomst van de functioneringsgesprekken - een
aantal verantwoordelijkheden gedelegeerd. De managementstaken zullen worden uitgevoerd
door een viermanschap bestaande uit de directeur, de inhoudelijke medewerker projecten en
innovatie, de communicatieverantwoordelijke en de administratieve medewerkster voor personeel
en financiën. De coördinatiefunctie voor de educatieve werking (het team educatieve
medewerkers) werd toevertrouwd aan de inhoudelijke medewerkster pedagogie en
kwaliteitszorg. Daarnaast zijn ook voor de planning van het educatief centrum Huis Turnhout en
de werking van het Bosmuseum medewerkers aangeduid. De kantoren in Turnhout, Antwerpen
en Brugge kregen een kantoorverantwoordelijke.
Daarnaast gaat zowel naar de individuele medewerker als naar het team bijzondere aandacht
naar bijscholing en andere vormingsaspecten. De interne ‘meesterklassen’ waarbij één
medewerker vorming geeft aan het team is één aspect van de vormingsinitiatieven die worden
genomen, naast individuele vormingen op vraag en externe vormingen. Op die manier wordt
ingegaan op de vraag van de Visitatiecommissie om aandacht te schenken aan het VTO-beleid
van de organisatie.
3. 60% frontoffice, 30% backoffice en 10% kwaliteitszorg en innovatie.
Binnen het bestaande personeelsbestand zijn er voldoende educatieve medewerkers om de
resultaten te halen. De schaalvoordelen van de fusie moeten vooral winst opleveren voor de
backoffice-functies. Bijkomende tijdelijke aanwervingen zijn ook gericht op output. De invulling
van de kwaliteitszorg en innovatie vormt de grote uitdaging.
Binnen de instellingen is er in het verleden weinig gewerkt met freelance-medewerkers. Gelet op
de hoge werklast bij de vaste medewerkers, wordt dit niet langer uitgesloten. Met de inzet,
vorming en begeleiding van vrijwilligers is er wel veel ervaring. In het licht van de fusie en de
hervorming van de opleidingen zal in 2016 actief ingezet worden op het rekruteren en vormen
van educatieve vrijwilligers
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4. Decentraal werken mogelijk maken.
Aan de standplaatsen en werkplekken verandert er wellicht niet veel in 2016. In de loop van het
jaar zal moeten worden beslist over een nieuwe kantoorruimte in Antwerpen. De huurceel van
het huidige kantoor loopt af in 2017. Een deel van het personeel kan mogelijk verhuizen naar de
zetel in Mechelen.
Tijds- en plaatsonafhankelijk werken zorgt ervoor dat er extra inspanningen nodig zijn op het
vlak van interne communicatie (met aangepaste communicatietools) en teambuilding.
Maandelijks is er een personeelsoverleg gepland. Daarvoor wordt een ganse dag uitgetrokken,
met als vaste onderdelen: de algemene personeelsvergadering waarop iedereen verwacht wordt.
De agenda hiervan wordt samengesteld op basis van vooraf meegedeelde punten. Over de
middag is er een meesterklas verzorgd door de eigen medewerkers. Nadien zijn er
teamoverlegmomenten voorzien rond specifieke dossiers.
Een goed evenwicht vinden tussen tijdsinvestering (tijdrovende verplaatsingen, beperkte
vergadertijd) en participatie in de breedte en diepte, zal nog wel wat tijd vragen. Tijdens de
eerste dienstvergaderingen was de agenda door de fusieperikelen overladen.
5. Aangepaste communicatie-instrumenten voor de werking en activiteiten.
De aanpassing van de communicatie en communicatiemiddelen (van huisstijl tot website) is voor
een groot deel gerealiseerd. De kost hiervan was aanzienlijk, maar onvermijdelijk en gelukkig
grotendeels eenmalig. Toch zijn er kleinere en grotere knelpunten en zijn nog inspanningen
nodig om op alle standplaatsen (en voor alle individuele medewerkers) optimale
communicatiefaciliteiten te voorzien.
De communicatiestrategie is in 2016 prioritair gericht op het bekend maken van activiteiten en
het voorstellen van producten. Het belang van de digitale media neemt nog altijd toe, zonder
evenwel de papieren communicatie geheel overbodig te maken. Er zal verder veel aandacht gaan
naar lokale promotie en naar doelgroepgerichte communicatie. Ook hiervoor kunnen sociale
media nuttig zijn. De communicatietools die nu beschikbaar zijn en verder zullen ingezet en
inhoudelijk geoptimaliseerd worden, zijn:
-

Websitegedeelte geïntegreerd in de website van Natuurpunt, en de activiteitenkalender
(gelinkt aan Uit in Vlaanderen).
Digitale nieuwsbrief met 16.500 abonnees begin 2016. Deze zal maandelijks verschijnen
in provinciale edities met telkens een selectie van activiteiten.
4x per jaar wordt een digitale kalender verspreid, naar de abonnees van de digitale
nieuwsbrief aangevuld met de 46.000 abonnees van Natuurpunt Nieuws.
Natuur.Blad, het viermaandelijks ledenblad van Natuurpunt met een oplage van ca.
100.000 ex. Hierin wordt (een selectie van) bijzondere activiteiten aangekondigd of
toegelicht.
Facebook: een facebookpagina van Natuurpunt CVN en van het Natuurpunt Museum.
Momenteel goed voor 1356 likes.

Hoewel veel gebruik gemaakt wordt van de communicatie van Natuurpunt (met een groot bereik
en een professioneel kader), is er tegelijk voldoende aandacht besteed aan de eigen profilering.
Hiervoor is een eigen huisstijl ontwikkeld, met een logo en baseline (‘Leren zit in onze natuur’).
Om het grote publiek, de beleidsverantwoordelijken en de vrijwilligers kennis te laten maken met
Natuurpunt CVN zal, na de starthappening in Brussel, in 2016 een ronde van de provincies
worden georganiseerd. Ook zullen we aanwezig zijn op studiedagen en ontmoetingen. Hiervoor is
een infostand met banners gemaakt. Verder zijn flyers beschikbaar met informatie over
cursussen en andere producten.
6. Communicatie-instrumenten inzetten voor educatieve doeleinden.
Communicatie-instrumenten zijn eveneens belangrijk voor het vormingswerk zelf. Er zal verder
geëxperimenteerd worden met digitale leerplatformen en ‘e-learning’. Om een breed publiek te
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bereiken wordt ook nog steeds een beroep gedaan op klassieke media zoals radio, TV, kranten
en tijdschriften, flyers en affiches. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de lokale partners en
de dienst communicatie van Natuurpunt.
In de nieuwe website is een leerplatform opgenomen. Dat zal in de eerste plaats gebruikt worden
om de cursussen en opleidingen te ondersteunen. Het leerplatform laat onder meer toe om
uitgebreide achtergrondinformatie ter beschikking te hebben van de cursisten. Er wordt ook
ingezet op interactiviteit, waarbij de cursisten zelf informatie kunnen inbrengen.
Hoewel bij de cursisten de vraag naar gedrukte documenten groot blijft, zal dit toch met de
nodige (financiële) reserves bekeken worden. Een alternatief is het aanbieden van e-books en
print-on-demand. Voor de eindgebruiker is dat iets duurder, maar voor de uitgever is er geen
investering nodig en is er dus ook geen financieel risico.
7. De rol van de vrijwilliger binnen de instelling opwaarderen.
Binnen het model van Natuurpunt CVN spelen vrijwilligers een cruciale rol. Onder meer door
vrijwilligersopleidingen worden nieuwe educatieve vrijwilligers aangetrokken die de nodige
begeleiding krijgen. Een vrijwilligersovereenkomst legt de taken en opdrachten, de ondersteuning
en de eventuele vergoedingen van de vrijwilligers vast.
Jaarlijks zijn twee algemene vergaderingen (AV’s) gepland met kansen voor debat en interactie.
Eén van deze AV’s is een open vergadering met een thema waarop externe partners en experten
kunnen worden uitgenodigd. In 2016 is ervoor gekozen om de eerste algemene vergadering te
combineren met de jaarlijkse ‘Dag van de natuureducatieve vrijwilliger’. Deze zal doorgaan in het
Bosmuseum en is tevens bedoeld als opstartvergadering in de provincie Vlaams-Brabant.
Met de raad van bestuur zijn afspraken gemaakt om de rol van de bestuurders op te waarderen
en te verduidelijken.
8. Voor ondersteunende taken gebruik maken van de structuren van Natuurpunt.
Door de verankering in het groter organisatorisch geheel van Natuurpunt en het uitbesteden van
ondersteunende taken (financiën en personeelsbeleid, IT, communicatie en facility) kunnen de
overheadkosten worden beperkt en kan het eigen professioneel kader nog meer ingezet worden
voor educatieve taken.
Er zal wel op toegezien worden dat de doorgerekende kosten voorspelbaar en transparant blijven
en in overeenstemming zijn met de geleverde diensten. Ze zullen daarom jaarlijks geëvalueerd
worden bij de opstelling van de begroting en afrekening. Bij het begin van 2016 is met
Natuurpunt een traject opgestart om de wederzijdse diensten in beeld te brengen en afspraken
te maken over basisdiensten (die onder de overhead vallen) en bijkomende diensten waarvoor
extra betaald kan worden.
2016 is wellicht nog te vroeg om ook het beheer van de gebouwen (facility) onder te brengen bij
Natuurpunt.

B. Presteren

Met een breed en divers vormingsaanbod wordt het aantal educatieve activiteiten minstens
behouden. Daarnaast zullen projectmatig en samen met partners nieuwe producten ontwikkeld
worden en specifieke activiteiten ontplooid binnen de eigen vormingscentra.
Blijven doen waar we goed in zijn - en waarvoor we omwille van onze expertise erkend zijn door
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de overheid - is het uitgangspunt. Echter, de fusie maakt dat het tegelijk het aangewezen
moment is om systematisch de bestaande activiteiten en producten tegen het licht te houden. Er
is bijvoorbeeld een inhoudelijke overlap in het aanbod die moet weggewerkt worden.
Een eerste belangrijk project, al opgestart in 2015, maar zijn beslag krijgend in 2016, is de
hervorming van de natuurgidsenopleiding. Aansluitend zullen ook de instapcursussen tegen het
licht gehouden worden.
1. Aantal vormingsactiviteiten behouden, mits ruimte voor vernieuwing en garantie op
kwaliteit.
Natuurpunt CVN moet jaarlijks 6000 subsidieerbare educatieve uren presteren.
In het beleidsplan werd het aantal van 9000 uren vooropgesteld als interne streefnorm voor de
tweede helft van de beleidsperiode. Gelet op de inspanningen nodig voor de opbouw, was de
ambitie bij het begin van de beleidsperiode lager gezet. Bovendien moet er ruimte zijn voor
innovatie. De extra uren die geleverd worden door innovatieve werkvormen moeten niet allemaal
noodzakelijk subsidieerbare uren zijn.
In 2016 streven we ernaar om ongeveer 8000 educatieve uren te presteren. De randvoorwaarde
dat innovatie en kwaliteit moeten primeren boven kwantiteit blijft evenwel overeind.
De registratiemethode van de prestaties en de categorisering zal worden aangepast aan het
nieuwe invoersysteem van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk (Sisca).
2. Een grote diversiteit aan vormingsactiviteiten aanbieden met duidelijke keuzes.
De vormingsactiviteiten richten zich op - elk met een eigen finaliteit - kadervorming voor
vrijwilligers, natuurgidsenopleidingen, vergroten van natuurkennis (biodiversiteit, ecologie en
gebieden), werken aan duurzame ontwikkeling, natuur en welzijn en natuurbeleving. Bijzondere
inspanningen zullen gaan naar kadervorming, educatie voor duurzame ontwikkeling en
natuurbeleving en doelgroepenbeleid en diversiteit. Het streefdoel is 50% natuurkennis, 20%
natuurgidsenopleidingen en 30% gelijk verdeeld over vrijwilligersopleidingen, educatie voor
duurzame ontwikkeling en natuurbeleving. Kwaliteit en innovatie worden gezocht in alle
onderdelen.
Het streefdoel natuurkennis is het eenvoudigst te halen. De vraag naar traditionele cursussen
rond o.a. vogels, planten en paddenstoelen blijft hoog. Globaal gezien kan zelfs niet aan de vraag
voldaan worden.
Voor de natuurgidsenopleidingen en andere langere opleidingen zijn doelstellingen opgesteld
voor Vlaanderen met een evenwichtige verdeling over de provincies:
-

Opleiding natuurgids: 15 à 20
Opleiding natuurbeheerder: 5 à 8

Ook voor korte trajecten, in het bijzonder de vrijwilligersopleidingen, zijn prioriteiten vastgelegd.
Die zijn opgenomen in een jaarprogramma ‘vrijwilligersopleidingen’ en worden financieel
ondersteund door Natuurpunt, Natuurpunt Studie en Natuurpunt Beheer:
-

Educatie voor en met kinderen
Erfgoed en de eigen geschiedenis
Monitoring prioritaire soorten

Er waren in 2015 minder instapcursussen (natuur-in-zicht, natuur-voor-groentjes, ranger,
natuurverkenner, natuur.kracht) dan de voorgaande jaren. In 2016 willen we terug minstens 10
tot 20 instapcursussen realiseren. Daarvoor moeten de verschillende formules op één noemer
gebracht worden.
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3. De vormingsactiviteiten aanbieden aan een ruim en divers publiek, met speciale aandacht voor
de moeilijker te bereiken doelgroepen.
Om een ruim publiek te bereiken moet allereerst gezorgd worden voor een gespreid aanbod. De
ervaring leert dat afstand de belangrijkste parameter is voor bereik. Daarnaast zijn onderwerp,
werkvorm en zeker de communicatie(inspanning) van belang. Kansengroepen die onze blijvende
aandacht krijgen zijn personen met een handicap, personen in armoede en personen met een
diverse etnisch-culturele achtergrond. Er zal daarnaast extra ingezet worden op educatieve
activiteiten voor de doelgroep ‘gezinnen met kinderen’. Kinderen en jongeren op zich vormen
evenwel geen doelgroep voor een instelling voor volwassenvorming. Dat staat niet in de weg dat
we samenwerking blijven zoeken met onderwijs en jeugdwerk. Ook de eigen educatieve centra
staan open voor jongeren en kinderen.
Nog in 2015 sloot Natuurpunt CVN een overeenkomst af met het Fonds Vrijetijdsparticipatie.
Hierdoor kunnen mensen in armoede tegen een sterk gereduceerde prijs deelnemen aan de
cursussen en andere activiteiten. Bij de aanvang hebben enkelen hiervan al gebruik gemaakt.
In 2016 wordt gezocht naar een spin-off van ‘Retoer’, een project met gedetineerden in de 4
Kempische gevangenissen. Gedetineerden krijgen in de gevangenis workshops aangeboden rond
natuur. Producten die ze maken worden vervolgens verkocht ten voordele van een door de
gedetineerden gekozen goed doel.
Daarnaast wordt in het kader van het doelgroepenbeleid en diversiteit verder gewerkt met:
- Het project ‘Samen voor Natuur’ rond natuur en Islam, waarbij we voor en met moslim
jongeren en volwassenen natuuractiviteiten inrichten.
- FMDO voor het organiseren en begeleiden van natuuractiviteiten voor hun lidorganisaties.
- Het woon- en zorgcentrum Alfons Smet Residenties, het woon- en zorgcentrum De
Wending en het revalidatiecentrum/zorgverblijf Hooidonk voor het inrichten van
activiteiten met en voor senioren.
- De diversiteitsgroep voor vrijwilligers in Antwerpen voor het geven van kadervorming
rond etnisch-culturele minderheden.
- Onthaalbureaus in o.a. Mechelen en Turnhout voor het inrichten van natuuractiviteiten
voor inburgeraars.
- De Muylenberg (Turnhout) en Talander (Arendonk) voor het organiseren van activiteiten
voor personen met een mentale of fysieke beperking.
- Het psychosociaal revalidatiecentrum Route 11 te Turnhout voor het organiseren van
natuuractiviteiten in de natuurtuin De Wending.
- De werkgroep diversiteit van Natuurpunt voor het begeleiden van de diversiteitswerking
van de natuurbeweging.
- Vormingplus Antwerpen in het kader van het project ‘Taalcarrousel’ (intercultureel
praatcafé) voor het begeleiden van natuuractiviteiten.
4. Educatieve hulpmiddelen ter beschikking stellen waarmee vrijwilligers, organisatoren, partners
en particulieren zelf aan de slag kunnen.
Het uitwerken van educatieve hulpmiddelen is bedoeld als ondersteuning van de
vormingsactiviteiten, maar ook als instrument voor vernieuwing. Hiertoe behoren o.a. digitale
cursussen, uitleenbare tentoonstellingen, lespakketten, nieuwe media (Facebook, blogs, …) als
alternatief op de klassieke media zoals vaktijdschriften en boeken.
Een eerste taak is het inventariseren van bestaande hulpmiddelen. Vaak worden deze nogal
onderbenut. De materiële educatieve hulpmiddelen zullen in de toekomst verder beheerd worden
vanuit het educatief centrum in Turnhout. Wel zal er actief en complementair samengewerkt
worden met het Bosmuseum en de bezoekerscentra (van Natuurpunt en andere).
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Voor de evaluatie van het nuttig gebruik van de hulpmiddelen zijn de cursus natuurgids en
sommige gespecialiseerde opleidingen waarin ze gebruikt worden, belangrijk.
5. Vormingscentra uitbouwen als multifunctionele locaties voor educatieve activiteiten.
De vestiging in Turnhout, met museum en educatieve tuin, wordt verder uitgebouwd en versterkt
als een educatief centrum met speciale aandacht voor natuur en erfgoed en stedelijke natuur.
Andere locaties zijn het Bosmuseum in Groenendaal waar gestreefd wordt naar een voortzetting
van de werking, en een aantal bezoekerscentra van Natuurpunt. Samen vormen ze een facilitair
netwerk met een daaraan gekoppelde vrijwilligerswerking.
De werking van deze locaties is in belangrijke mate afhankelijk van een netwerk van vrijwilligers
die lokaal actief zijn. Hierrond zal specifiek worden gewerkt.
De toekomst van het Bosmuseum Jan van Ruusbroec is nog onzeker omdat er nog geen
garanties zijn voor de financiering. Het Bosmuseum moet voor de instelling meer inhouden dan
een uitvalsbasis voor schoolactiviteiten.
Voor de vestiging in Turnhout, met de ecologische tuin en museum, zal een businessplan worden
uitgetekend. Het is duidelijk dat er meer potenties zijn dan nu benut; maar dat die niet kunnen
benut worden zonder externe (menselijke en financiële) steun. Dit overstijgt de mogelijkheden
van de vormingsinstelling.
Naast de ‘eigen’ vormingscentra willen we blijven samenwerken met andere centra. Een project
met toekomstmogelijkheden is Fort 5 in Edegem.

C. Samenwerken

Met de netwerkpartners, dat zijn de werkgroepen van het open netwerk en de afdelingen
van Natuurpunt, wordt samengewerkt om gebiedsdekkend in Vlaanderen en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest vormingsactiviteiten aan te bieden. Daarnaast worden afspraken gemaakt
met andere partners, in het bijzonder rond specifieke thema’s of gericht op
bepaalde doelgroepen.
Het integreren van twee belangrijke netwerken - de natuurgidsengroepen van CVN en de
verenigingsgeledingen van Natuurpunt - creëert nieuwe kansen om gebiedsdekkend nog meer en
betere vorming te organiseren. Maar dat vraagt een aangepaste begeleiding en ondersteuning,
zowel van de lokale groepen als van individuele vrijwilligers. Nieuwe groepen vrijwilligers worden
uitgenodigd om deel uit te maken van de algemene vergadering van de vormingsinstelling.
Daarnaast willen we met de nieuwe instelling nog meer samenwerken met externe partners,
zowel structureel als projectmatig.
1. De algemene vergadering versterken met netwerkpartners.
Hiervoor werd een engagementsverklaring opgesteld dat de voorwaarden bepaalt (o.m. het
onderschrijven van de missie en visie van de instelling). De algemene vergadering moet ook in de
toekomst gedragen worden door vrijwilligers. Daarom wordt vooral gekeken naar lokale
educatieve werkingen. De meeste leden zijn vertegenwoordigers van hun groep. De statuten
voorzien dat daarnaast een beperkt aantal individuen kan opgenomen worden omwille van hun
expertise.
Op de eerste algemene vergadering hopen we al de eerste nieuwe leden te kunnen
verwelkomen. In 2016 streven we naar een 10-tal nieuwe leden, bij voorkeur met verbrede
doelstellingen.
2. Het vrijwilligersnetwerk uitbreiden.
Nieuwe educatieve vrijwilligers krijgen de nodige ondersteuning en worden opgevolgd en
geëvalueerd om de kwaliteit van de vorming te waarborgen. Met de vrijwilligers worden
activiteiten opgezet die het gemeenschapsgevoel verhogen en leiden tot zelflerende netwerken
(zowel thematisch als regionaal).

Natuurpunt CVN

Voortgangsrapport 2015-2016

45

Een uitbreiding van het vrijwilligersnetwerk is essentieel om te kunnen groeien en om de werking
te verduurzamen. Al te vaak valt immers de werking terug op één of enkelen, waardoor geen
continuïteit kan worden verzekerd. Vrijwilligersopleidingen hebben dan ook een hoge prioriteit.
Vrijwilligers die kunnen ingezet worden voor educatieve activiteiten die hogere eisen stellen (bijv.
lesgevers), zullen een sterk gepersonaliseerde begeleiding krijgen. De eerste groep die hiervoor
in aanmerking komt zijn de bestaande en nieuwe vrijwillige medewerkers aan de (hervormde)
natuurgidsopleidingen.
3. Nieuwe partnerschappen aangaan in diverse formules.
Zowel projectwerk als langlopende samenwerkingen zijn waardevol. Partners worden ook gezocht
buiten de natuur- en milieubeweging, in het bijzonder rond nieuwe thema’s en moeilijk te
bereiken doelgroepen. Aandacht gaat uit naar organisaties die ondersteunend zijn op het vlak
van diversiteit.
Naast nieuwe leden voor de algemene vergadering richten we ons ook naar andere organisaties
waarmee we specifieke samenwerkingen zullen opzetten. In 2016 gaan we de
samenwerkingsmodaliteiten met Milieuboot/Grenzeloze Schelde verder invullen. Er is een
structureel overleg voorzien met de Jeugdbond voor Natuur en Milieu. Met Netwerk Bewust
Verbruiken en andere verenigingen actief rond duurzaamheid en transitie wordt een
samenwerkingsplatform opgericht, onder leiding van Bond Beter Leefmilieu (Gaai-project).
We bouwen voort op het uitgebreide netwerk aan organisaties waarmee we samenwerken
waaronder: Vorminpluscentra, Waerbeke stiltebeweging, Regionale Landschappen,
zorginstellingen, OKRA, NEOS,…

D. Innoveren

Innovatie en kwaliteitszorg moeten tot uitdrukking komen in de organisatiestructuur, de
keuze van de projecten, de dagelijkse werking en activiteiten.
De efficiëntiewinst van de fusie zal gebruikt worden om te werken aan vernieuwing,
kwaliteitszorg en -controle. Innovatie wordt gezocht in de informatietechnologie, in sociale en
culturele innovatie. Kwaliteit is gericht op professionalisering, bestuurlijke versterking,
begeleiding van de vrijwilligers en duurzame bedrijfsvoering.
Voor innovatie en kwaliteitszorg is weten en meten belangrijk. Een kennissysteem over het eigen
werkingsveld zal worden opgezet. Hiertoe behoort ook aandacht voor het verleden en de eigen
geschiedenis.
De hervorming van de natuurgidsenopleiding is het eerste grote project waarmee we innovatie in
de werking hebben binnengebracht:
-

-

Binnen de opleiding is groepsdynamiek een apart spoor met een eigen finaliteit. De
aanwezige kennis en ervaring van de cursisten worden benut.
De benadering is niet meer individueel, maar sociaal. Na de theoretische opleiding
worden de cursisten na het feedbackgesprek doorgeleid naar een lokale
(gidsen)werkgroep om daar in groep ervaring op doen.
Er wordt geen scherp onderscheid gemaakt tussen theorie en praktijk. In elke theorieles
zit minstens een spel- of interactief element. Als theorie ook tijdens praktijklessen kan
aangebracht worden, wordt daarvoor gekozen. Dit systeem wordt ook toegepast in o.a.
de opleiding klimaatgidsen.
Didactiek krijgt een groter gewicht in de opleiding. Bij de beoordeling wordt meer
aandacht besteed aan zelf- en groepsevaluatie en is gericht op een gepersonaliseerd
vervolgtraject en engagement.
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1. Innovatie en kwaliteitszorg in de organisatie brengen door professionelen en
vrijwilligers systematischer te betrekken bij de vernieuwingsinitiatieven.
Innovatie en kwaliteitszorg hebben slechts kans op slagen als ze gedragen worden door alle
actoren binnen de organisatie en geïnternaliseerd in alle aspecten en onderdelen van de werking.
Om het personeelsteam sterk te betrekken bij innovatie en kwaliteitszorg, zijn een aantal
instrumenten beschikbaar gemaakt. Zo zal het vademecum dat een beschrijving bevat van de
werkprocessen, volledig herschreven worden als een kwaliteitshandboek. Alle processen krijgen
een kwaliteitstoets. Een innovatieblog is een intern communicatie-instrument om nieuwe ideeën
te genereren en te verspreiden.
Innovatie bij de vrijwilligers brengen zal gebeuren via vormingen en workshops. Hierbij zal vooral
gewerkt worden aan het verspreiden van inspirerende ‘good practices’.
2. Innovatie zoeken in sociale innovatie, culturele innovatie en de nieuwe mogelijkheden van de
informatietechnologie.
Sociale innovatie is een actieterrein dat in de natuurbeweging nog weinig verkend is. Daarom zal
toenadering gezocht worden en gebruik gemaakt van de expertise van o.m. de
transitiebeweging. Sociale innovatie zal tevens bekeken worden in het licht van de uitdagingen
van de verstedelijking.
Culturele innovatie zoekt antwoorden op de culturele superdiversiteit in de hedendaagse
samenleving. Dat is breder dan inter- of multiculturaliteit. Het omvat ook intergenerationaliteit
en gendergelijkheid. Met culturele innovatie willen we bruggen bouwen tussen cultuur- en
natuurbeleving.
Op het vlak van technologische innovatie biedt de informatietechnologie nog veel onbenutte
kansen. Ook de deelnemers aan vormingsactiviteiten vragen om meer gebruik te
maken van digitale tools. De informatietechnologie zal niet alleen instrumenteel worden
benaderd.
Het ontwikkelen van nieuwe digitale tools is voor een kleine organisatie (financieel) te hoog
gegrepen. We werken hiervoor nauw samen met Natuurpunt bij het tot stand brengen van apps
die ook educatief nut hebben. Vrijwilligers leren gebruik maken van digitale hulpmiddelen, is wel
een core-business van de vormingsorganisatie. Met en in opdracht van Natuurpunt Studie
worden vormingsavonden ingericht rond het gebruik van waarnemingsapps.
Sociale innovatie is een aandachtspunt en criterium bij het opzetten van projecten.
3. Zorgen voor een duurzame kwaliteitsverbetering op het vlak van professionalisering,
bestuurlijke participatie, vrijwilligersbegeleiding en ecologische bedrijfsvoering.
We willen van de fusie CVN-NPE gebruik maken om de bestaande kennis en ervaring met elkaar
beter uit te wisselen: we willen een lerend netwerk vormen. Daarvoor zullen o.m. zgn.
‘meesterklassen’ worden opgezet.
Deze meesterklassen zijn een vast onderdeel van het maandelijks dienstoverleg.
Een ander instrument is een blog rond kwaliteit waarmee onderling inhoudelijke informatie wordt
uitgewisseld.
Door het vermengen van de taken zullen specialismen beter ingepast kunnen worden in het
geheel. De medewerkers worden nog meer aangemoedigd om te werken aan de eigen vorming.
Een belangrijke taak van het management bestaat erin om overzicht te behouden op dit netwerk,
zodat iedereen voldoende weet wat van hem wordt verwacht.
De fusie biedt kansen om te werken aan bestuurlijke vernieuwing: een moderne en
verantwoordelijke rol voor de bestuursorganen, verruimingsbestuurders en interne
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inspraakinstrumenten. Een bijzonder aandachtspunt bij bestuurlijke vernieuwing is gendergelijkheid.
De eerste raad van bestuur van de nieuwe instelling moest krachtens de statuten ‘paritair’ zijn
samengesteld met kandidaten voorgedragen door CVN en Natuurpunt Educatie. In de nieuwe
groep zijn er (net geen) een derde vrouwen. Na de AV van maart 2016 is de raad van bestuur
kleiner geworden door enkele ontslagen. De verhouding mannen/vrouwen ligt nu dichter bij de
50/50 dan voorheen.
De opstart van de raad van bestuur verliep moeizaam, zowel wat de interne verdeling van de
mandaten als wat de taakverdeling bestuur-management (delegatiebevoegdheden) betreft. Met
de raad van bestuur is een traject opgestart om de interne en externe samenwerking te
versterken. Daaruit kwamen voorstellen voor een nieuwe aanpak die verder besproken zullen
worden.
Kwaliteitseisen implementeren bij vrijwilligers is niet eenvoudig. Daarvoor zijn specifieke
instrumenten en technieken nodig. In samenspraak met de vrijwilligers zal onderzocht worden
hoe en in hoeverre kwaliteitscontrole en –verbetering mogelijk is en met welke instrumenten en
technieken dit zal worden onderzocht.
De twee grootste prioriteiten voor 2016 zijn: inventariseren en uitbreiden van de actieve
vrijwilligersgroep (lesgevers, begeleiders, gespecialiseerde trainers) en een hervorming van het
evaluatiesysteem. Bij dat laatste zal de focus meer komen te liggen op het resultaat (‘Wat doet
de cursist met de opgedane kennis of aangeleerde vaardigheid?’) dan louter een (subjectieve)
beoordeling van de kwaliteit van de opleiding.
Het is essentieel voor de geloofwaardigheid van de instelling om de eigen ecologische voetafdruk
verder te verlagen. Dat gebeurt bij voorkeur samen met Natuurpunt. Ook het vrijwilligerswerk zal
hierbij betrokken worden.
Begin 2016 is bij Natuurpunt een stafmedewerker kwaliteit aangesteld. Met hem zullen we
trachten binnen het grotere geheel onze voefafdruk te verminderen. Voor de vormingsinstelling
liggen de grootste winstkansen in de gebouwen (energie, water) en het vervoer (autovervoer
vervangen door openbaar vervoer en (plooi)fiets en – in tweede orde – gebruik maken van het
milieuvriendelijk wagenpark van Natuurpunt).

E. Besparen

De jaarlijkse begrotingen worden in evenwicht opgesteld, ook voor de deelprojecten die
gefinancierd worden met externe middelen. De noodzakelijke besparingen worden
vooral verwacht van efficiëntiewinsten. Sponsoring en vermarkten van educatieve
producten kunnen in geringere mate voor meer inkomsten zorgen.
De moeilijke financiële toestand bij de overheden dwingt ook ons tot een verhoging van de
productiviteit en het zoeken van nieuwe inkomsten. Omdat we niet willen inleveren op kwaliteit
en aanbod, zijn verhoogde efficiëntie en innovatie de sleutelwoorden.
1. Jaarlijks een begroting in evenwicht opstellen.
Eventuele overschotten kunnen worden ondergebracht in bestemde fondsen, die op de eerste
plaats aangewend worden voor het behoud van de tewerkstelling. In het laatste jaar van de
beleidsperiode moet voorzien worden in de vervanging van de directeur, wat extra kosten kan
meebrengen.
Voor 2016 is een begroting in evenwicht gemaakt, maar zonder veel overschot. De uitgaven
zullen dan ook goed moeten bewaakt worden, op basis van trimestriële budgetcontroles. Het
ERP-systeem maakt dat nu eenvoudig mogelijk.
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2. Besparingen realiseren door de schaalvoordelen van de fusie te benutten.
Dubbel werk kan worden vermeden door het uitklaren en toewijzen van taken en functies. Maar
daarvoor moet de taakstelling van het personeel verschuiven en moet de vrijgekomen tijd nuttig
ingezet kunnen worden. De belangrijkste besparingen worden gezocht in het verlagen van de
kosten voor facility (o.a. huurlasten en vervoer) en communicatie (bijvoorbeeld drukkosten).
De kosten van de fusie bleken enigszins onderschat. Vooral de communicatiekosten lagen hoger
dan verwacht. De meeste kosten waren eenmalig, maar moeten wel nog afgeschreven worden.
Voor de volgende begroting zal getracht worden om de schaalvoordelen financieel in kaart te
brengen.
Vermindering van de huurlast is in 2016 niet mogelijk. De huurceel van het kantoor in Antwerpen
loopt nog tot september 2017. De verhuis naar het nog te bouwen kantorengebouw Mundo A
blijft als optie overeind. Daarnaast zullen we alternatieven onderzoeken en achter de hand
houden.
Voor een vermindering van de vervoersonkosten zijn we grotendeels afhankelijk van de invoering
van een collectief vervoersysteem met dienstwagens van Natuurpunt. In afwachting wordt verder
vooral gebruik gemaakt van eigen wagens en (een uitbreiding van) Cambio autodelen. Uiteraard
wordt het gebruik van openbaar vervoer aangemoedigd, maar ook hier verslechtert de
dienstverlening door de openbare vervoersdiensten. Het inplannen van kortere avondactiviteiten
(tot 22u i.p.v. 22u30) zou daaraan iets kunnen verhelpen. Voor een aantal modules zal dat
ingevoerd worden.
3. Nieuwe inkomsten halen uit de groei van activiteiten en vermarkten van een aantal educatieve
producten en een aantal diensten.
De prijzen voor diensten en activiteiten worden jaarlijks vastgesteld in het licht van de begroting.
De prijszetting moet tijdig gebeuren (voor het zomerreces) en heeft betrekking op het komende
jaar. Voor 2016 liggen de prijzen vast. Er zijn 3 tarieven:
-

-

-

Bij activiteiten waarbij de financiële verantwoordelijkheid volledig bij de instelling ligt,
worden de kosten door Natuurpunt CVN gedragen. De kosten worden (deels)
gerecupereerd door een bijdrage te vragen van de deelnemers. De standaard
dagdeelprijs is 8 €, met 10% korting voor leden van deelnemende partners. Bij sommige
vrijwilligersopleidingen is de dagprijs lager (5 € of gratis).
Als een lokale partner de financiële verantwoordelijkheid op zich neemt en zelf instaat
voor de inkomsten, betaalt deze voor de diensten van de instelling. Dat zijn in hoofdzaak
de lesgevers die NPCVN ter beschikking stelt. Hiervoor is een dagprijs vastgelegd, met
kortingen voor lokale netwerkpartners. De deelnemersprijs wordt door de lokale partner
vastgelegd.
In een beperkt aantal gevallen staat de instelling in voor de organisatie van activiteiten
met externe, freelance lesgevers. In deze formule wordt de deelnemersbijdrage berekend
op basis van de totale kost (lesgever en organisatiekosten) vermeerderd met een
overheadkost die ten goede komt aan de instelling.

Om het aanbod aan betaalde diensten beter zichtbaar te maken, zullen in de loop van 2016
portfolio’s worden gemaakt voor diverse doelgroepen (Vormingplus, gemeenten en overheden,
bedrijven, verenigingen). We zullen een aantal van onze diensten ook proberen te vermarkten via
Natuurpunt en de BBL-koepel.
4. Netwerkpartners worden ondersteund met stimulansen voor educatieve
activiteiten met een gewaarborgde kwaliteit.
Bij NP Educatie en CVN bestond een systeem van financiële incentives voor de lokale partners.
Die systemen worden eenvormig gemaakt. Zo krijgen de lokale partners verder een beperkte
financiële tegemoetkoming voor educatieve activiteiten die aan kwaliteitscriteria voldoen en die in
aanmerking komen als educatieve uren. Voor 2016 is het bedrag vastgelegd op 2 € per educatief
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uur. Voor activiteiten met en voor kansengroepen wordt het bedrag verdubbeld. Eind 2016 zal
het systeem geëvalueerd worden: Wordt er gebruik van gemaakt? Levert het bijkomende
activiteiten op? Werkt het systeem sturend? Is de administratieve kost niet te groot?
5. Externe projecten en opdrachten, ook Europese, indienen om doelen te realiseren die
bijzondere inspanningen vragen en waarvan we verwachten dat ze weinig of geen inkomsten
genereren.
Voor projecten wordt een aparte begroting opgesteld. Projecten zijn in principe minstens
budgetneutraal.
Bij het
-

begin van het werkjaar is er nog maar zekerheid over een beperkt aantal projecten:
Subsidie provincie Vlaams-Brabant voor het Bosmuseum (tot juli 2016).
Cursussen klimaatgids besteld door provincies Vlaams-Brabant.
Vervolgproject educatieve omkadering zorgtuin OCMW Turnhout.
Project Voedselbos in samenwerking met de Stad Brugge

6. Sponsormiddelen zoeken die bij voorrang gebruikt worden voor investeringen, onder andere
educatief materiaal.
Sponsormiddelen worden besteed aan specifieke doelen, bij voorrang investeringen. Het gaat
niet alleen om rechtstreekse financiële sponsoring, maar ook sponsoring in natura kan worden
gezocht.
Bij het begin van het werkjaar is er nog geen zekerheid over sponsormiddelen. Een
sponsorinitiatief maakt onderdeel uit van het businessplan voor het museum én gebouw
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IX. Financiën en personeel Natuurpunt CVN
2016
1.
a)

Begroting 2016

UITGAVEN
Begroting
60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

€

-

61 Diensten en diverse goederen

€

331.497,40

Huisvestingskosten
Secretariaatskosten
Andere organisatiekosten
Opleidingen, informatie, documentatie en abonnementen
Sociaal-culturele werking
Activiteiten en acties
Evenementen en festivals
Vormingen, trainingen en workshops
Residentiële vormingen, trainingen en workshops
Dienstverlening
Andere werkingskosten
Promotie
Vergoedingen aan derden
Forfaitaire vergoedingen vrijwilligers
Diensten op zelfstandige basis
Ondersteunende diensten op
zelfstandige basis
Inhoudelijke diensten op zelfstandige
basis
Uitzendpersoneel en personen die ter beschikking worden
617 gesteld van de vereniging
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen,
ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders,
zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden
618 toegekend krachtens een arbeidscontract
62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

€
€
€
€

€

€
€

58.700,00
36.500,00
61.300,00
19.500,00

21.000,00

6.000,00

€

128.497,40

€

-

€

-

€

950.751,10

€

950.751,10

621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekering (RSZ)
622
-624 Andere personeelskosten
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
63 risico's en kosten
Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa 630 toevoeging
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
631 uitvoering, handelsvorderingen op meer dan één jaar en op
-634 ten hoogste één jaar

€

12.400,00

€

12.400,00

635 Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote
636 onderhoudswerken
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637 Voorzieningen voor andere risico's en kosten
Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en
638 voor schenkingen met terugnemingsrecht
64 Andere bedrijfskosten
65
66
67
69

Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten
Belastingen
Resultaatsverwerking
690 Overgedragen negatief resultaat van het vorig boekjaar
691 Overboeking naar de bestemde fondsen
Overboeking naar fondsen bestemd voor
investeringen
Overboeking naar fondsen bestemd voor sociaal
passief
Overboeking naar andere bestemde fondsen
693 Over te dragen positief resultaat
TOTAAL 6

b)

€
€
€
€
€

450,00
296,50

€

296,50

€

1.295.395,00

INKOMSTEN

INKOMSTEN

Begroting

70 Omzet
700 Verkopen en dienstprestaties (publicaties, cd's)
701 Verkopen en dienstprestaties (sociaal-culturele werking)
Verkopen en dienstprestaties (activiteiten &
acties)
Verkopen en dienstprestaties (evenementen en
festivals)
Verkopen en dienstprestaties (vormingen,
trainingen en workshops)
Verkopen en dienstprestaties (residentiële
vormingen, trainingen en workshops)
Verkopen en dienstprestaties (dienstverlening)
702 Verkopen en dienstprestaties (andere)
703 Verkopen en dienstprestaties (sponsoring)
708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten
71 Wijzigingen van de voorraad en bestellingen in uitvoering
72 Geproduceerde vaste activa
73 Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies

€

158.500,00

€
€

8.500,00
150.000,00

€

150.000,00

€

-

€
€

1.016.395,00

€

-

€

973.860,00

730 Lidgeld werkelijke leden
731 Lidgeld toegetreden leden
732
-735 Schenkingen en legaten
Schenkingen en legaten
Tussenkomst van derden in het verlies
736 Kapitaal- en interestsubsidies
737 Exploitatiesubsidies
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Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse
Gemeenschap (Departement CJSM - afdeling
Sociaal-cultureel werk)
Subsidies DAC-normalisering (Departement
CJSM - afdeling Sociaal-cultureel werk)
Subsidies Interne Staatshervorming
(Departement CJSM - afdeling Sociaal-cultureel
werk)
Subsidies Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA)
Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap
(Departement CJSM - afdeling Sociaal-cultureel
werk)
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse
Gemeenschap (overige afdelingen departement
CJSM)
Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap (overige
afdelingen departement CJSM)
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse
Gemeenschap
(overige beleidsdomeinen)
Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap (overige
beleidsdomeinen)
Subsidie Provincie

€

796.218,85

€

58.999,00

€
€

13.502,15
77.750,00

€

27.390,00

€

42.535,00

Subsidie Gemeente
Subsidie VGC
Federale subsidies
Europese subsidies
Andere subsidies
738 Compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost
Toelage Fonds Sociale Maribel
Toelage DAC

€

42.535,00

€
€
€
€

120.500,00
-

€

1.295.395,00

Toelage Gesco
Overige compenserende bedragen ter
vermindering van de loonkost
74 Overige bedrijfsopbrengsten
75 Financiële opbrengsten
76 Uitzonderlijke opbrengsen
79 Resultaatsverwerking
790 Overgedragen positief resultaat van het vorige boekjaar
791 Onttrekking aan de bestemde fondsen
792 Onttrekking aan fondsen van de vereniging
793 Over te dragen negatief resultaat
TOTAAL 7

2.

Personeel

Alle personeelsleden in dienst bij CVN en NP Educatie kregen op 1/1/2016 een arbeidscontract bij
Natuurpunt CVN. In juli 2016 gaat Mia Brankaer, werkzaam als projectmedewerker in het
Bosmuseum, op pensioen. Vervanging wordt voorzien in de mate dat ook de contracten verlengd
kunnen worden.
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Bamps Sandra
Laes Joelle
Cortens Joeri
Gysels Jozef
Kyametis Melina
Leysen Koen
Vermeulen Hans
D Heedene Ann
Buedts Iris
Flour Joke
Thijs Tinneke
Toussaint Esther
Verwaerde Jens
Blonde Pieter
Desender Anke
Snoeck Ilse
Brankaer Mia
Vercauteren Lesley
Cassier Ann
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