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1. Inleiding

D
e nood aan toegankelijke en beleefbare natuur in Vlaanderen is groot. Dat bewijst 
de groei van Natuurpunt, de organisatie die ontstond toen de twee grootste op het 
terrein actieve natuurverenigingen in 2001 fusioneerden. Bij de start waren 47.000 
gezinnen aangesloten bij de vereniging. In 2016 verwacht Natuurpunt dat dit aantal 
de kaap van de 100.000 overschrijdt. Die leden worden verenigd achter de primaire 

doelstelling: natuur dicht bij de mensen brengen en mensen dichterbij de natuur. Met die 
grote en groeiende groep sympathisanten gaat Natuurpunt in tegen de tendens waarbij mid-
denveldorganisaties eerder krimpen en op zoek zijn naar hun rol in de huidige maatschappij. 

Die vele tienduizenden leden willen wij aanmoedigen om zich niet alleen passief achter onze 
doelen te scharen, maar zich ook actief in te zetten. Bij Natuurpunt zijn al enkele duizenden  
vrijwilligers actief. Zij zorgen voor de bedreigde en kwetsbare Vlaamse natuur, vaak van Eu-
ropees belang, en zorgen voor herstel, instandhouding en ontwikkeling. Daarbij krijgen zij, 
verenigd in lokale afdelingen, werkgroepen en teams, een erg grote verantwoordelijkheid.  
Vrijwilligers bouwen natuurgebieden uit, staan ook in voor de restfinanciering, laten mensen 
kennismaken met de natuur en nodigen hen uit om mee de handen uit de mouwen te steken. 
Ze werken samen met lokale overheden en andere verenigingen, ze nemen deel aan advies-
raden en overlegfora. Ze organiseren events en sluiten partnerschappen. En dit alles binnen 
het georganiseerd verband van een vereniging. Het als vereniging optreden en functioneren, 
het deel uitmaken van die grote vereniging met dat ideële doel en samen concrete resultaten 
boeken, is voor veel van onze vrijwilligers een wezenlijk aspect in hun leven en in de zingeving 
ervan. De verantwoordelijkheid die ze bij ons krijgen brengt vaak kwaliteiten naar boven die 
elders weinig kansen krijgen en zorgen voor een maatschappelijke betrokkenheid die in onze 
wereld van individualisering van onschatbare waarde kan zijn om te overleven. 

Wij zijn ook voor de toekomst erg ambitieus. De maatschappelijke behoefte aan natuur is 
groter dan ooit. Net als het besef dat de natuur en de natuurlijke systemen onontbeerlijk zijn 
voor een gezonde economie en een evenwichtige samenleving. Dat willen wij verder vertalen 
via onze vereniging in de komende beleidsperiode. 

Natuurpunt is een groep van rechtspersonen die elk om bepaalde redenen zijn ontstaan en  
bestaan. Wij hebben er indertijd voor gekozen om met velen samen te gaan werken en ver-
schillende disciplines en werkingen te verbinden. We zijn vandaag, veel meer nog dan bij het 
ontstaan, overtuigd van de kracht en de meerwaarde hiervan om maatschappelijke impact te 
kunnen realiseren  en kijken met volle goesting naar de komende 5 jaar.

Chris Steenwegen

Algemeen directeur
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2. Natuurpunt: missie, visie & waarden

Missie

Natuurpunt komt als middenveldorganisatie op voor natuur en biodiversiteit en voor het recht 
van alle mensen hierop in hun omgeving. We ijveren voor de bescherming van de open ruimte 
en de kwaliteit van het leefmilieu. We zetten ons in voor de bescherming van het landschap en 
het erfgoed dat daarin aanwezig is.

Natuurpunt verenigt burgers die tot die maatschappelijke opdracht willen bijdragen, los van 
elke politieke of andere overtuiging. We motiveren en ondersteunen onze leden om zich actief 
in te zetten van lokaal, regionaal tot gewestelijk niveau.

Natuurpunt wil een hefboom zijn voor maatschappelijke verandering vanuit een perspectief 
van duurzame ontwikkeling. We bouwen aan publieke bewustwording en vergroting van het 
draagvlak voor behoud en ontwikkeling van natuur. We nemen in Vlaanderen het voortouw 
in al wat natuur, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit aanbelangt en dit in een interna-
tionale context. Waar mogelijk werken we samen met zowel publieke als private partners. We 
werpen ons gewicht in de schaal om overheden en anderen aan te zetten tot resultaten.

Visie
Natuur en biodiversiteit

Voor Natuurpunt vormt de bescherming van natuur en biodiversiteit de basis van een duur-
zame samenleving. Mensen hebben natuur nodig. We vormen een integraal onderdeel van de 
natuur. Maar alhoewel de maatschappij steunt op de onvervangbare diensten van de natuur, 
blijft de biodiversiteit achteruit gaan. Die trend willen wij keren. Daartoe werkt Natuurpunt 
op Vlaams niveau, maar steeds vanuit een internationaal perspectief.

Natuur en biodiversiteit kunnen enkel voldoende kansen krijgen wanneer ze ingebed liggen in 
een netwerk van natuurkerngebieden en verbindingsgebieden. Dit netwerk is gericht op het 
vervullen van de behoefte aan natuur in Vlaanderen en het nakomen van de internationale 
verplichtingen voor natuurbescherming. Wij ontwikkelen een duidelijke visie over hoe 
zo’n netwerk er kan uitzien en nemen het voortouw in de realisatie ervan door in te zetten 
op het verwerven, huren en beheren van natuurgebieden. Daarbij streven we naar grote 
aaneengesloten eenheden natuur. Die kunnen efficiënter worden beheerd en bieden meer 
ruimte voor spontane processen. Tegelijkertijd kopen en beheren we kleine, soms geïsoleerde 
natuurgebieden. Die spelen ook een essentiële rol in behoud, herstel en verspreiding van 
soorten en hebben vaak een grote belevings- en sensibiliseringswaarde voor lokale bewoners. 
Hoewel de intrinsieke waarde van natuur voor ons voorop staat, houdt Natuurpunt er 
rekening mee dat mensen erg verschillende natuurbeelden kunnen hebben.

De natuur heeft een plaats in ieders leven. Als vereniging zorgen we daarom voor natuur ‘voor 
iedereen’, zodat iedereen toegang heeft tot natuur in de buurt. We maken er een punt van om 
onze gebieden open te stellen voor bezoekers. Daarbij zoeken we steeds naar een evenwicht 
tussen natuurbehoud en recreatief medegebruik. Ook buiten onze natuurgebieden komen we 
op voor de natuur en de biodiversiteit.
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We beschermen en ontwikkelen stadsnatuur en stadsbossen en komen op voor meer natuur 
in het landbouwgebied. We ijveren voor een mooi en natuurlijk platteland, waar een einde 
is gekomen aan de versnippering van de open ruimte, de alarmerende achteruitgang van de 
soortenrijkdom en het verlies aan landschappelijk erfgoed.

Omdat natuur en landschap onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zetten we ons in voor 
de verbetering van de kwaliteit van het landschap en de bescherming van erfgoed en abio-
tische elementen. We dragen er zorg voor dat onze eigen gebieden goed beheerd worden, door 
onszelf of samen met anderen. Dat leidt ertoe dat onze gebieden worden aanzien als een refer-
entie voor goed natuurbeheer. Ook buiten onze natuurgebieden bevorderen we dat meer eige-
naars en gebruikers meewerken aan de uitvoering van een duurzaam biodiversiteitsbeleid dat 
voldoet aan hoge kwaliteitsnormen.

Hoe meer actoren verantwoordelijkheid nemen om de natuur daadwerkelijk te beschermen, 
hoe beter. Waar mogelijk stellen we onze kennis en kunde inzake natuurbescherming ter 
beschikking. Zo werken we aan ‘natuur met iedereen’.

 
Natuurpunt als vereniging

Vrijwilligers vormen het kloppend hart van Natuurpunt. Er is plaats voor ieders engagement, 
gaande van occasioneel tot verregaand, van lokaal, regionaal tot nationaal niveau. Vrijwilligers 
krijgen bij Natuurpunt de kans om zichzelf te ontplooien en door te groeien in de organisatie. 
Ze werken samen met een team professionals, op basis van respect, wederzijdse empathie en 
realistische verwachtingen. Via een doelgericht diversiteitsbeleid vormen we een afspiegeling 
van de samenstelling van de maatschappij. Daarbij hebben we extra aandacht voor het 
betrekken van jongeren bij de organisatie. Om mensen die in het reguliere arbeidscircuit 
minder gemakkelijk een baan vinden, nieuwe kansen te bieden, investeert Natuurpunt 
in arbeidsplaatsen in de sociale economie. Daarbij zorgen we ervoor dat de arbeiders op 
een zinvolle manier kunnen werken in de natuur. We handelen als een verantwoordelijke 
werkgever en zorgen voor goede werkomstandigheden en doorstromingsmogelijkheden. 

Natuurpunt groeit verder uit tot hét kenniscentrum inzake biodiversiteit in Vlaanderen. De 
kennis over soorten, habitats en natuurbeheer zit zowel bij de professionele als bij de vrijwil-
lige medewerkers. Voor die expertise worden we erkend door de gebruikers ervan. Daarnaast 
wordt de kennis vergroot via laagdrempelige citizen science-projecten.

Natuurpunt is onafhankelijk en politiek neutraal en stelt zich open op ten aanzien van an-
deren. We worden ook financieel minder afhankelijk van de overheid door onze inkomsten uit 
een brede waaier aan bronnen te halen. Meer kwaliteitsvolle natuur is ons doel. Natuurpunt 
zien we als een belangrijk middel om dat doel te realiseren. Als organisatie professionaliseert 
Natuurpunt verder. Keuzes funderen we en het eigen gevoerd beleid wordt geëvalueerd. In 
onze eigen gebieden en werkingsvelden komen we onze engagementen na. We waken over de 
efficiënte besteding van middelen op basis van vastgelegde objectieve en rationele criteria en 
dit met het oog op een maximaal rendement voor natuur en samenleving.

Natuurpunt groeit verder uit tot een dynamische en flexibele organisatie met ruimte voor 
creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat 
daarbij centraal. De vereniging ontwikkelt een ethisch ‘aftoetsingskader’ voor haar handelen. 
Aangepaste structuren en overlegvormen verhogen de mogelijkheden voor intern debat en 
zorgen voor een grotere nabijheid tussen het professioneel kader en de vrijwilligers zodat be-
langrijke beslissingen/standpunten maximaal gedragen worden. 



Natuurpunt is een sterk merk. Dat realiseren we door de organisatie van een veelheid aan 
activiteiten en evenementen en via positieve communicatie over natuur. Daarbij besteden 
we bijzondere aandacht aan beleving en emotie. Ons imago helpt om bekwame mensen 
(vrijwilligers, professionelen) aan te trekken die met overtuiging willen bijdragen tot de 
verwezenlijking van onze doelen. We zorgen ervoor dat beheermaatregelen en standpunten 
tijdig intern en extern geduid worden.

Maatschappelijk actor

Natuurpunt neemt in het publieke debat duidelijk stelling in voor bescherming van natuur 
en biodiversiteit. Zo kunnen leden en vrijwilligers trots zijn op de vereniging en ervaren ze 
hun engagement als zinvol. We zetten sterk in op het verhogen van onze impact op het beleid. 
Daartoe investeren we in overleg met de overheid en andere actoren. We voeren indien nodig 
actie en zetten juridische middelen in om essentiële natuurwaarden te beschermen.

Natuurpunt stimuleert het natuur’gevoel’, werkt aan een mentaliteitswijziging o.m. door 
mensen kennis te laten maken met de natuur en sensibiliseert mensen om met respect om te 
gaan met de natuur.

We gaan strategische allianties aan waardoor de natuurdoelen beter kunnen worden 
gerealiseerd. Op alle niveaus werken we samen met partners en organisaties: we zetten 
samen activiteiten op, werken aan gezamenlijke projecten ... Op die manier doet Natuurpunt 
natuurbescherming ingang vinden bij tal van andere organisaties.
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3. Natuurpunt: een situering

3.1  Recente geschiedenis

Op 8 december 2001 ging Natuurpunt formeel van start, als een fusie tussen De Wielewaal en 
Natuurreservaten. Waar de Wielewaal voornamelijk vogels bestudeerde en beschermde, daar 
kocht Natuurreservaten de leefgebieden van deze vogels en andere in het wild levende soorten 
aan om deze natuur én hun bewoners te beschermen door het behoud van hun natuurlijk 
habitat.

Ondanks de historische verschillen waren De Wielewaal en Natuurreservaten in de loop der 
jaren sterk op elkaar gaan lijken. Zo was een derde van de Wielewaalleden ook lid van Natuur-
reservaten. De organisaties bleven groeien en hun doelstellingen en werkingsveld overlapten 
elkaar steeds meer. De vraag om de handen in elkaar te slaan, kwam vooral van de basis.

Vier werkingsvelden

Een volgende belangrijke stap voor de nieuwe vereniging was het uitschrijven van een missie. 
Daarin staan openheid en interne democratie centraal. De missie vermeldde vier evenwaar-
dige werkingsvelden: beheer, beleid, studie en educatie. Deze velden vormen samen met de 
vrijwilligerswerking ook nu nog de pijlers van de vereniging.

Door de fusie van de twee leidende natuurverenigingen ontstond de grootste organisatie voor 
natuur en landschap in Vlaanderen, een positie die Natuurpunt nooit meer moest afgeven. 
Integendeel: bij de start telde Natuurpunt de vereniging 47.000 leden en beheerde ze zo’n 
10.000 hectaren. Precies voor de kaap van de 15 jaar staat de teller op 31 december 2015 op 
97362 leden en heeft Natuurpunt ruim 22.000 ha natuur in beheer. 

3.2  Juridische structuur

3.2.1  Natuurpunt: een unie van 5 vzw’s

De structuur van Natuurpunt bestaat op gewestelijk niveau uit een unie van vzw’s: een 
algemene vzw en een aantal deel-vzw’s. Er werd bij het uittekenen van de structuur van 
de vereniging beoogd om elk werkingsveld in een afzonderlijke juridische entiteit onder 
te brengen. Op die manier is transparantie gegarandeerd op het vlak van doelstellingen, 
erkenningen en de daarmee samenhangende subsidiestromen.  Een fusie van  de verschillende 
vzw’s was juridisch niet mogelijk, daarom kwamen deze vzw’s via een statuten- en 
naamswijziging tot één samenwerkingsverband onder de noemer Natuurpunt.

Overeenkomstig de statuten vormen de volgende vzw’s een unie:

a) Natuurpunt vzw

Natuurpunt vzw, vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen, omvat de horizontale 
werkingsvelden beweging, beleid, communicatie, marketing en de ondersteunende diensten.  
Deze vereniging is momenteel een erkende gewestelijke ledenvereniging, overeenkomstig het 
Mina-decreet. De lokale afdelingen ressorteren onder deze vzw. 
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b) Natuurpunt Beheer vzw

Natuurpunt Beheer is de patrimonium-vzw, waar al het onroerend goed in is ondergebracht. 
De vzw is erkend als terreinbeherende vereniging. Ze ontvangt subsidies voor aankopen, be-
heer en openstelling van natuurgebieden. Alle verwervingen (aankoop, huur, erfpacht etc. ) 
van natuurgebieden gebeuren door die juridische entiteit. De vzw staat verder in voor de or-
ganisatie en de uitvoering van het natuurbeheer en de openstelling van de natuurgebieden.     

c) Natuurpunt Studie vzw

Natuurpunt Studie, vereniging voor natuurstudie in Vlaanderen, is momenteel erkend als 
gewestelijke thematische vereniging volgens het Mina-decreet. en wordt daarnaast gefinan-
cierd via projectwerking.  De vzw is een kenniscentrum inzake biodiversiteit en de inventarisa-
tie en monitoring van soorten en zet citizen science-projecten op. Op basis van haar werking is 
de vzw sinds 2014 erkend als wetenschappelijke Instelling door de federale overheid. 

d) Natuurpunt CVN vzw 

Natuurpunt CVN Is een erkende vormingsinstelling binnen het decreet voor sociaal 
cultureel volwassenenwerk. Ze is begin 2016 gestart na een fusie van Natuurpunt 
Educatie en CVN (Centrum voor Natuur- en milieueducatie) die beiden ook erkend 
waren als vormingsinstelling. Door de samensmelting is Natuurpunt CVN de grootste 
vormingsinstelling in Vlaanderen die zich richt op één thema. Samen realiseerden ze in 2015 
ca 9000 vormingsuren waarbij zowel leken als echte experten kennis werd bijgebracht over 
de natuur. Maar in het cursusaanbod is er ook plaats voor onder meer erfgoed, duurzame 
ontwikkeling, klimaat en socioculturele diversiteit.

e) Natuur- en Landschapszorg vzw 

Natuur- en Landschapszorg vzw is een sociale werkplaats die haar middelen krijgt vanuit 
Tewerkstelling. Ze heeft tot doel tewerkstelling te verschaffen aan mensen die langdurig werk-
loos zijn en door de bevoegde diensten naar een sociale werkplaats worden geleid. Zij worden 
tewerkgesteld als natuurarbeider en helpen bij het beheer van de natuurgebieden.
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Globaal genomen blijven de vzw’s juridisch als aparte entiteiten functioneren: 

1. Elke vzw voert zijn eigen boekhouding.

2. Elke vzw heeft zijn eigen erkenning(en)

3. Elke vzw voldoet afzonderlijk aan de vzw verplichtingen (organisatie van AV en raad van 
bestuur en publicaties in Staatsblad en neerlegging ter griffie).

4. Er worden aparte contracten afgesloten per vzw.

Voor de unie van vzw’s verzekeren we afstemming op verschillende manieren:

a) Bepalingen in statuten en reglement:

• De unie van de vzw’s wordt benoemd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

• Er is 1 gezamenlijk huishoudelijk reglement voor alle vzw’s.

• Stemgerechtigde leden: de lokale afdelingen vaardigen per deelwerking en dus per vzw 
1 stemgerechtigd lid af voor de verschillende algemene vergaderingen. De algemene 
vergaderingen van de verschillende vzw’s vinden plaats op dezelfde datum en ten dele 
gezamenlijk. 

• De specifieke vzw’s zijn in de Raad van Bestuur van de overkoepelende vzw Natuurpunt 
vertegenwoordigd door hun voorzitter.

b) Integratie in de werking: 

• De bevoegdheidsverdeling tussen de vzw’s geeft een duidelijke opdracht aan de algemene 
raad van bestuur om het algemeen strategisch kader van de vereniging, het personeelsbe-
leid en het financiële beleid te bepalen.

• Tweemaal per jaar is er, voorafgaand aan de Algemene Vergadering(en) een gezamenlijke 
raad van bestuur voor de bespreking van de begroting, de financiën en het werkingspro-
gramma. (Er wordt één gezamenlijk werkingsprogramma gemaakt.) 

• Eenheid van management: er is 1 algemeen directeur en 1 stafvergadering van 
diensthoofden om het geheel van de vereniging aan te sturen. 

• Eenheid van personeelsbeleid : alle personeelsleden vallen onder hetzelfde personeelsbe-
leid en worden aangestuurd door 1 directie. De vzw’s vormen een technische bedrijfseen-
heid voor de sociale verkiezingen en de werking van de ondernemingsraad en het CPBW.

• Het voorzittersoverleg: de algemeen directeur overlegt maandelijks met de voorzitters van 
de vzw’s om onderlinge afstemming te bereiken en de agenda van de RvB van NP voor te 
bereiden.

3.2.2  Regionale samenwerkingsverbanden

Natuurpunt overkoepelt daarnaast nog 15 regionale werkingen waarvan er op heden 12 
erkend zijn als autonome regionale vereniging overeenkomstig het Mina-decreet. Dit is 
historisch gegroeid. De meeste van die zogenoemde regionales bestonden al eerder, maar 
hebben zich op een bepaald moment geassocieerd met Natuurpunt. Ze vallen niet onder de 
bestuurlijke aansturing van de andere vzw’s.
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De regionale vzw’s zijn ontstaan vanuit en gericht op de regionale situatie. Dit is de 
meerwaarde van de regionale verankering. Ze behandelen bovengemeentelijke dossiers die 
voor hun regio van belang zijn. Elk van die vzw’s heeft zijn eigen bestuur en is autonoom qua 
aansturing. Ze varen weliswaar wel onder de Natuurpuntvlag, en onderschrijven daarmee de 
missie en visie van de vereniging.

3.2.3  Bestuur Natuurpunt

AV

De stemgerechtigde leden in de Algemene Vergadering zijn afgevaardigden van de lokale af-
delingen voor elk van de 4 werkingsvelden. Daarnaast zijn er nog vertegenwoordigers van de 
gewestelijke studiewerkgroepen en gidsenwerkingen. De Algemene Vergadering telt meer dan 
600 leden.

Raad van Bestuur Natuurpunt vzw

De Raad van Bestuur telt maximum 28 leden. De voorzitters van de deel-vzw’s maken er 
functioneel deel van uit. De algemeen directeur is geen (gedelegeerd) bestuurder. De leden van 
de Raad van Bestuur hebben een belangstelling voor de algemene werking van de Vereniging.

In de schoot van de Raad van bestuur bestaan momenteel 3 permanente commissies. De com-
missies adviseren de RvB. Aan elke commissie is minstens één bestuurder verbonden, die het 
voorzitterschap van de commissie waarneemt. De commissies zijn daarnaast samengesteld uit 
bestuurders en vrijwilligers die omwille van hun expertise een bijdrage kunnen leveren. 

De thema’s van die specifieke commissies zijn momenteel:

• Beweging

• Deontologie

• Financiën

3 .3  Natuurpunt:  
 leden en vrijwilligers, ondersteund door een professioneel kader

Meer en betere natuur voor iedereen kan enkel en alleen bereikt worden door een goed 
samenspel tussen een grote groep leden en een dragend netwerk van vrijwillige medewerkers 
die zich samen met en gesteund door de professionele structuren op een zo zinvol mogelijke 
manier organiseren.

3.3.1  Natuurpunt is een ledenvereniging

Via het gezinslidmaatschap bereikte Natuurpunt eind 2015 meer dan 97.000 gezinnen in 
Vlaanderen die hun steentje willen bijdragen aan meer en betere natuur door een jaarlijkse 
lidmaatschapsbijdrage.
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De leden zijn lid van de lokale afdeling waar ze wonen of kunnen lid worden van een andere 
afdeling naar eigen keuze. Alle leden ontvangen 4 keer per jaar het ledenblad ‘Natuur.blad’ en 
kunnen deelnemen aan de verenigingsactiviteiten die voor de leden worden georganiseerd. 
Daarnaast zijn er nog tal van andere ledenvoordelen.

Natuurpunt verenigt burgers die tot die maatschappelijke opdracht willen bijdragen, los van 
elke politieke of andere overtuiging. Natuurpunt kiest ervoor om een brede ledenvereniging te 
zijn om zo te kunnen wegen op het beleid. Een sterke lokale verankering over heel Vlaanderen 
zorgt voor een breed draagvlak voor ook ‘dat stukje natuur in de buurt’.

3.3.2  Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging

Natuurpunt sensibiliseert en mobiliseert burgers waar mogelijk om zich ook actief in te zetten 
als vrijwilliger, en dat van lokaal, regionaal tot gewestelijk niveau.

De lokale structuur is opgebouwd uit bijna 170 lokale afdelingen die enkel bestaan uit 
vrijwilligers, in totaal naar schatting 6000. De lokale afdeling is de basis van Natuurpunt en 
het zwaartepunt van alle activiteiten die Natuurpunt ontplooit. Fungerend als de voorhoede in 
de gemeente verspreidt zij als eerste de natuurbehoudsgedachte en sensibiliseert en informeert 
ze over de Natuurpunt-thema’s. 

Natuurpunt geeft haar lokale afdelingen een grote autonomie. Omwille van verschil in 
ledenaantal, aantal hectare natuur, stedelijke of landelijke omgeving, interesses … is geen 
enkele afdeling identiek.

Een lokale afdeling moet wel aan een aantal duidelijke voorwaarden voldoen die vooral tot 
doel hebben een democratische besluitvorming en werking te garanderen. Zo is er altijd een 
afdelingsbestuur dat het dagelijkse reilen en zeilen van de werking van de afdeling in handen 
neemt. Het afdelingsbestuur is de draaischijf van de afdeling en wordt aangevuld met losse 
vrijwillige medewerkers.

De afdelingen organiseren zich steeds rond minstens twee van de vier werkingsvelden van 
Natuurpunt: beheer van natuurgebieden, beleid via lokale overlegfora, studie van de gezond-
heid van de gebieden en educatie door cursussen te organiseren voor een breed publiek.
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3.3.3 Natuurpunt is een professionele vereniging

De professionele medewerkers van Natuurpunt ondersteunen zowel de leden- als de vrijwil-
ligerswerking zodat de vereniging sterk is en blijft en op elk niveau haar werking verder kan 
uitbouwen. 

Enerzijds ondersteunen en versterken ze de 6000 vrijwilligers in hun dagelijkse 
werking om te komen tot ‘meer natuur voor iedereen’. Die ondersteuning is mo-
menteel gericht op:

• beleidsmatig overleg op Vlaams niveau, daar waar de lokale groepen in overleg gaan 
met de lokale beleidspartners. Zo kan het werk dat op de verschillende beleidsniveaus 
gebeurt elkaar versterken. Waar vragen zijn omtrent lokale dossiers van lokale vrijwilligers 
uit, kan advies ingewonnen worden bij professionele medewerkers, maar omgekeerd 
leiden signalen vanuit de basis van de vereniging ook tot gefundeerde standpunten op 
Vlaams niveau. Het beleidsteam van Natuurpunt zet en houdt het natuurthema op de 
politieke agenda.

• afdelingsbegeleiding op maat om een goede vrijwilligerswerking te ondersteunen. Met 
het uitzetten van een overkoepelend vrijwilligersbeleid wordt een houvast gecreëerd om 
het geheel van ‘de beweging’ te overzien en coördineren. De bewegingscoaches zorgen voor 
een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en een aantrekkelijke website met een belangrijk 
gedeelte specifiek voor de vrijwilligers om hen te ondersteunen en te inspireren.

• campagnewerking waarmee vrijwilligers van de Natuurpuntafdelingen aan de slag kun-
nen gaan. Voorbeelden van zo’n campagnes zijn “1m² natuur”, waarbij afdelingen input 
kregen om de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 lokaal voor te bereiden, ‘Op naar de 
100.000!”, waarbij afdelingen uitgedaagd en ondersteund worden om het ledenaantal te-
gen eind 2016 te doen stijgen tot 100.000 …

Anderzijds werken ze ook naar zowel de leden als naar het grote publiek via:

• publieksgerichte campagnes waarbij de nadruk meestal ligt op het ontdekken van de 
natuur, bijvoorbeeld Het Grote Vogelweekend. Die beogen voornamelijk het bereiken en 
sensibiliseren van een breed publiek. We stimuleren mensen om oog te hebben voor de 
natuur rondom hen, we helpen hen die natuur te leren kennen en op die manier hopen 
we dat ze zich ook meer zullen inzetten voor die natuur. Een nevendoelstelling van de 
publiekscampagnes is mensen, eens ze zich in zo’n campagne hebben geëngageerd, te 
overtuigen om zich aan te sluiten bij Natuurpunt als lid en actief te worden als vrijwilliger. 

• De ledenwerking die zorg draagt voor onze vele leden, het ledenbestand beheert, mee 
nadenkt over de service die we aan leden aanbieden… , is verantwoordelijk voor het leden-
bestand van bijna 100.000 leden. 

• Het kwalitatief hoogstaand ledenblad Natuur.blad dat 4 keer per jaar uitkomt voor de 
leden. Ook dat wordt door een professioneel team geschreven.

• De website www.natuurpunt.be is in 2015 helemaal vernieuwd voor een grotere 
gebruiksvriendelijkheid en meer mogelijkheden. 

Tot slot zijn er professionele medewerkers verantwoordelijk voor het zoeken van 
samenwerkingsverbanden met andere organisaties en sponsoring via bedrijven die 
noodzakelijk zijn om de campagnewerking te kunnen opzetten.
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3.4  Natuurpunt: de vereniging in cijfers

Professionele medewerkers Natuurpunt vzw

42 VTE, 46 koppen

Leden en vrijwilligers

Op 31 december 2015 had Natuurpunt 97.362 gezinslidmaatschappen en 173 afdelingen, als 
volgt verdeeld over de provincies:

Vlaams- 
Brabant

Oost- 
Vlaanderen

Limburg Antwerpen West- 
Vlaanderen

Totaal

Private hu-
ishoudens1

459.040 630.628 352.160 773.398 516.093

Afdelingen 44 35 35 29 30 173
Leden 16.434 23.249 7627 32.888 15.361 97.362

Communicatie

• Volgens Google Analytics hadden we in 2015 op de website www.natuurpunt.be 937.810 
unieke bezoekers, 1.736.938 bezoeken en 5.442.790 bezochte pagina’s.

• Voor de diverse elektronische Natuurpuntnieuwsbrieven telden we eind 2015 samen 
44.309 abonnees

• Facebook-volgers: 31.685

• Twitter-volgers: 6182

• Vermeldingen in de pers (via Mediargus): 6181 keer

• Het tijdschrift Natuur.blad verschijnt vier keer per jaar op ongeveer 100.000 exemplaren. 

Campagnebereik 2015

• Dag van de Natuur 2015: 3000 deelnemers 
Maaien, wilgen knotten, bomen planten: tijdens de Dag van de Natuur neemt Natuurpunt 
de natuur grondig onder handen. Een dag om kennis te maken met geëngageerde mensen 
die het beste van zichzelf geven voor meer en beter natuur.

• Het Grote Vogelweekend 2015: 21.967 tellers 
Tijdens het grootste burgeronderzoek in Vlaanderen telden zo’n 20.000 Vlamingen meer 
dan 372.000 vogels in hun tuin. Zo brengen we hen in contact met de schoonheid van de 
natuur dicht bij huis.

1  http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/downloads/huishoudens_volgens_het_rijksregister.jsp
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• Big Jump 2015: 2884 deelnemers en 13.000 toeschouwers 
Duizenden mensen in heel Europa doken tegelijkertijd het water in. Hun doel? Politici 
overtuigen om ook de sprong te wagen. Zij moeten maatregelen nemen om de Europese 
waterlopen opnieuw gezond te maken. In Vlaanderen werd op bijna 30 plaatsen een 
‘jump’ georganiseerd. Dat is meer dan ooit. 

• Ontdek de natuur – in ’t stad: 1340 nieuwe leden 
Natuurpunt zette tijdens de zomermaanden zijn tenten neer in Antwerpen. Doel? Antwer-
penaren de natuur in de stad laten ontdekken en nieuwe leden werven.

• Stadstuinencampagne: 7315 deelnemers 
Onder het motto ‘maak van je tuin een natuurgebied’ lanceerden Natuurpunt in samenw-
erking met Velt een campagne, gericht op ouders van kinderen in de stad. Door deel te ne-
men voerden ze een aantal concrete opdrachten uit en namen ze deel aan de Groene-Go-
rilla-award voor het creatiefste stadstuintje in Vlaanderen.

Beleid

Natuurpunt was op Vlaams niveau vertegenwoordigd in 5 strategische adviesraden, 3 andere 
officiële adviesorganen en 26 overlegstructuren met de administratie 
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4. Natuurpunt: positionering

N
atuurpunt heeft sinds zijn ontstaan ongetwijfeld een unieke positie verworven in 
het Vlaamse landschap van natuur- en milieuorganisaties. Wat Natuurpunt waar-
schijnlijk het meest uniek maakt is de grootte van de organisatie die gekoppeld is 
met een sterke lokale verankering. Een tweede specifiek kenmerk dat daar direct 
aan gekoppeld is, is dat de focus op de Vlaamse natuur ligt, op de nabije natuur en 

landschap. Andere grote ledenverenigingen zoals Greenpeace of WWF richten zich uitsluitend 
(WWF) of grotendeels (Greenpeace) op internationale uitdagingen en maken daarbij ook 
gebruik van symbolen zoals bv de panda, die ook erg sterk zijn. Hun leden zijn ook eerder ‘do-
nateurs’ die de ideeën steunen, maar geen directe band hebben met bv het professioneel kader 
of de andere donateurs. Van belang voor Natuurpunt is dat wij als terreinbeheerder een heel 
operationele vereniging zijn. Vele mensen die de handen uit de mouwen steken en hier, dicht 
bij huis, zelf het verschil willen maken. De formule waarbij we ook de interessevelden van be-
heer, studie, vorming, beleid… samengebracht hebben in één geheel is een enorme verdienste. 
We worden zowel voor onze bottom-upaanpak met onze vrijwilligers, als met onze gebundelde 
kennis en expertise door vele collega-organisaties uit de omliggende landen bekeken als een 
voorbeeld. 

Door onze focus op de natuur dichtbij is ook de benadering van de problematiek van het be-
houd van de biodiversiteit bij Natuurpunt soms anders dan bij de andere grote natuurorgani-
saties. Zij zullen sterk focussen op het wereldwijd verdwijnen van soorten. Wij zullen bijvoor-
beeld het belang van natuur in de buurt voor welzijn en gezondheid sterk benadrukken. 

De aantrekkingskracht van Natuurpunt heeft ook gezorgd voor een sterke consolidatie van 
de natuursector in Vlaanderen. Hoewel een divers landschap aan initiatieven enerzijds een 
sterk punt kan zijn, stellen we toch vast dat, door de bundeling van krachten, door het zich 
verenigen van vele lokale natuurverenigingen en regionale samenwerkingsverbanden onder de 
Natuurpunt vlag, er een heel sterk merk is ontstaan waarvan de maatschappelijke relevantie 
door iedereen wordt erkend en waarmee bv het beleid een duidelijk aanspreekpunt heeft voor 
alles wat met het natuurbeleid te maken heeft. 

Vogelbescherming Vlaanderen is eveneens een ledenvereniging die de verdediging van de 
natuur ter harte neemt. Natuurpunt is meer gericht op overleg met andere actoren. Vogel-
bescherming Vlaanderen houdt zich ook voornamelijk bezig met vogels en vogelbescherming 
en heeft in die zin een specifieker werkingsveld dan Natuurpunt.

Met andere verenigingen zoals Limburgs Landschap en Durme vzw zijn er duidelijke 
afspraken. Wij werken in geografisch gescheiden gebieden, maar we komen samen op om 
onze doelen te realiseren. Als ledenvereniging zijn zij in verhouding sterk lokaal aanwezig daar 
waar ze ook hun natuurgebieden hebben. 

Met een nieuw natuurdecreet worden private eigenaars aangemoedigd om ook de zorg voor de 
natuur(waarden) op te nemen. Landelijk Vlaanderen, die de grote private eigenaars vertegen-
woordigt, en de bosgroepen, die zowel grote als veel kleinere boseigenaren vertegenwoordigen, 
hebben duidelijk een andere achterban met zeer particuliere bezorgdheden die sterk verbon-
den zijn met hun rol als eigenaar van gronden. Hun focus ligt dus op het versterken van hun 
vrijheden en rechten als eigenaar, daar waar Natuurpunt als natuurvereniging slechts eigenaar 
wordt met een maatschappelijk doel: het duurzaam behoud van de natuur voor iedereen. 
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Hoewel Landelijk Vlaanderen dus ook een taak opneemt in het natuurbeheer is hun drijfveer 
hiervoor sterk verschillend van de onze. Hetzelfde kan gezegd worden van bijvoorbeeld de 
Sint-Hubertus Vereniging die spreekbuis is van de jagerij in Vlaanderen.

Natuurpunt is momenteel als natuurvereniging, zoals wettelijk bepaald, sterk vertegenwoor-
digd in de Regionale Landschappen. De Regionale Landschappen zijn meer en meer een 
instrument van de provincies geworden en de vraag is hoe zij in de toekomst gaan evolueren. 
In elk geval erkennen wij hen en steunen wij hen in hun coördinerende rol op het platteland 
waar ze initiatieven nemen, in samenwerking met vele partners, om de natuurkwaliteit te ver-
hogen.

Een erg belangrijk speler is natuurlijk het Agentschap voor Natuur en Bos dat als overheid 
eigen bos- en natuurdomeinen beheert en terzelfdertijd instaat voor het natuurbeleid en 
handhaving. Met ANB hebben wij zeer veel overleg en samenwerking op het terrein. Maar als 
overheid hebben zij natuurlijk een totaal andere positie en rol ten aanzien van elke burger dan 
Natuurpunt.

Samen met Natagora – de Franstalige tegenhanger van Natuurpunt in België – 
vertegenwoordigt Natuurpunt België als BirdLife Belgium binnen de koepelorganisatie 
BirdLife International. Zo wil Natuurpunt haar kennis en know-how ook internationaal 
inschakelen en versterken. 

5. Omgevingsanalyse

De toestand van de biodiversiteit in Vlaanderen

Vlaanderen onderschreef de Europese doelstelling om tegen 2020 het verlies van 
biodiversiteit te stoppen. Bijna een kwart van de wilde soorten is met uitsterven bedreigd 
in Europa en de meeste ecosystemen zijn zo aangetast dat zij veel minder in staat zijn hun 
waardevolle diensten te leveren. Die aantasting zadelt de EU op met enorme maatschappelijke 
en economische verliezen (Braat & ten Brink, 2008). Als antwoord hierop werd in 2011 
door de Europese Commissie een biodiversiteitsstrategie voor 2020 voorgesteld (Europese 
Commissie, 2011). Het rapport Natuurindicatoren 2015 van het INBO (Instituut voor Natuur 
en Bos Onderzoek) geeft een inzicht in de toestand in Vlaanderen ten aanzien van de doelen 
uit de Europese biodiversiteitsstrategie 2020. 

De cijfers spreken voor zich: meer dan de helft van de soorten vermeld in de bijlagen van 
de Habitatrichtlijn bevindt zich in een zeer ongunstige staat van instandhouding. De 
instandhoudingsdoelstellingen voor broedvogels van Europees belang worden voor drie 
van de 20 soorten gehaald. Drie kwart van de habitats van de Habitatrichtlijn bevindt zich 
in een zeer ongunstige staat van instandhouding. Voor 17% van de habitats is de staat van 
instandhouding matig ongunstig. Alle watergebonden habitats krijgen een zeer ongunstige 
beoordeling. Van de 2101 soorten op de gevalideerde Rode Lijsten, zijn 146 soorten de laatste 
100 jaar uit Vlaanderen verdwenen. Van de overige geëvalueerde 1955 soorten zijn ongeveer 
één op vier ‘Ernstig bedreigd’, ‘Bedreigd’ of ‘Kwetsbaar’. Ze zijn sterk achteruit gegaan en/
of hebben een kritisch niveau bereikt waardoor de soort op het punt staat te verdwijnen uit 
Vlaanderen.
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Ongeveer één op vijf Vlamingen beschikt niet over een groene ruimte op wandelafstand. 
Daarnaast is ongeveer 55% van de oppervlakte in Vlaanderen landschappelijk minder 
aantrekkelijk voor recreatie en beleving. Die open ruimte is minder aantrekkelijk omwille 
van bebouwing, geluidshinder of omdat natuur- en/of cultuurelementen ontbreken. Het 
behouden van bestaande groene ruimtes, het verbeteren van toegankelijkheid en het gericht 
creëren van groene infrastructuur kan hoge socio-economische baten genereren, vooral in 
stedelijke context waar die ruimte schaars is (Simoens et al. 2014).

Als gevolg van menselijke invloeden kunnen ecosystemen niet de diensten leveren die we als 
maatschappij nodig hebben. Stevens et al. (2014) vermelden ook verstedelijking, veranderen-
de landbouwmethoden, milieuverontreiniging, overexploitatie van de grondwatervoorraden 
en de bodem als oorzaken voor het verlies van ecosysteemdiensten. Die directe invloeden 
worden aangestuurd door indirecte factoren. Vaak zijn dat maatschappelijke processen zoals 
bevolkingsgroei, economische groei of culturele verschuivingen, die vorm geven aan onze pro-
ductie- en consumptiepatronen (De Molder et al, 2015).

Dit speelt zich allemaal af binnen een context van bevolkingsgroei, verdere verstedelijking en 
verlies aan open ruimte, verdunning van de gezinnen … Voor alle demografische en andere 
maatschappelijke megatrends verwijzen we naar VRIND (de Vlaamse Regionale Indicatoren)

Het belang van natuur en biodiversiteit groeit

Tegenover de sterk negatieve resultaten als het op het behoud van de biodiversiteit aankomt, 
is er een grote maatschappelijke nood aan groen en natuur. Ook het besef dat we niet zonder 
voldoende natuur in de buurt kunnen groeit. De inwoners van Vlaanderen hebben nood aan 
natuur in de buurt. 8 Vlamingen op 10 vindt dat er natuur moet zijn op minder dan 2 kilo-
meter van hun woning (Nys, 2014). Natuur dichtbij maakt mensen gezonder en creatiever, 
zorgt voor een aangename leefomgeving en zwengelt de lokale economie aan. Vooral in sterk 
verstedelijkte regio’s is de behoefte aan bereikbaar en openbaar groen groot (ANB, 2013). Ze-
ker voor Vlaanderen, dat tegelijkertijd de meest versteende (27% bebouwing) en dichtbevolkte 
(466 inwoners/km²) regio in Europa is, is natuur dichtbij erg belangrijk. Maar net Vlaan-
deren is arm aan natuur. Slechts 15% van de totale oppervlakte is natuur (Van Steertegem, 
2009). Dat is haast drie keer minder dan het Europese gemiddelde, 42 % (Corine, 2006). 
Niet alleen is er weinig natuur in Vlaanderen, door de hoge bevolkingsdichtheid is de druk op 
natuur erg hoog (elke Vlaming moet het stellen met 318 m² natuur). Daarnaast is de opper-
vlakte natuur ook erg ongelijk verdeeld en neemt ze nog verder af. Elke dag verdwijnen er 6 
ha of 12 voetbalvelden natuur en landbouwgrond onder asfalt en beton. Als Vlaanderen aan 
dit tempo blijft verharden is in 2050 meer dan 40% van de beschikbare ruimte volgebouwd 
(Van Steertegem, 2009). Bijkomende druk op de natuur valt bovendien te verwachten door de 
stijgende bevolkingsdichtheid in Vlaanderen. Tegen 2030 zijn we met 6,6 miljoen Vlamingen, 
de prognoses voor 2050 voorspellen een aangroei tot 7 miljoen tegen 2050 (SVR, 2009). Die 
bevolking zal vooral in de steden terechtkomen. Daardoor wordt het voorzien van extra natuur 
op wandelafstand een absolute prioriteit.

Nabije natuur heeft heel wat te bieden. Natuur is zoveel meer dan planten en dieren. 
Economie, tewerkstelling, gezondheid, water, erfgoed en toerisme winnen allemaal bij meer 
natuur. Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed 
wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de goedkoopste bescherming 
tegen hittegolven en wateroverlast. Elke euro die we investeren in natuur verdient zichzelf 
vele malen terug. Natuur houdt fit en gezond ‘Natuur in de buurt’ heeft een gunstige invloed 
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op zowel de mentale als lichamelijke gezondheid. Mensen die in een groene omgeving wonen 
voelen zich niet alleen gezonder, ze zijn het ook in de feiten. Ze gaan minder vaak naar de 
huisarts, hebben minder last van depressie, diabetes en longaandoeningen en herstellen 
gemakkelijker van stress dan mensen die wonen in een omgeving met weinig groen. Tegelijk 
blijkt dat meer natuur in de buurt het welbevinden, de woonkwaliteit, de arbeidsproductiviteit 
en de creativiteit van de mensen verhoogt, terwijl zij het ziekteverzuim verlaagt (Maas, 2008). 
Natuur brengt rust in het hoofd, laadt onze batterij op en zwengelt onze fantasie en creativiteit 
aan. Recent onderzoek uit Nederland (Groenwegen et al., 2012; Van den Berg et al., 2009) 
toont aan dat ondergedompeld worden in het groen het stresshormoon cortisol gevoelig 
verlaagt, het concentratievermogen verbetert en de algemene gemoedsstemming positief 
beïnvloedt. Ook de algemene gezondheid is gebaat bij een natuurrijke omgeving: contact 
met natuur versterkt het immuunsysteem en maakt ons weerbaarder tegen ziekten (Hansky, 
2012). En ook wie op zoek is naar creatieve en innovatieve nieuwe ideeën trekt er best op 
uit in de natuur. (Atchley, 2012). Een dosis natuur is bovendien het beste medicijn tegen 
welvaartsziekten. Natuur werkt kalmerend, doet bewegen en voorkomt zo overgewicht en 
klachten van depressie. In Vlaanderen kampt 25% van de inwoners met overgewicht en 30% 
van de werknemers met stressklachten. Natuur en groen dragen net voor deze exponentieel 
stijgende ziektebeelden – die zowat de helft van de Vlaamse gezondheidsklachten omvat 
- een groot preventief en curatief potentieel in zich. Maar een portie natuur bestrijdt niet 
enkel ziekten, ze kan ook belangrijke economische baten opleveren voor een samenleving. 
Meer natuur en groen maakt mensen niet alleen gezonder, het maakt hen ook creatiever 
en productiever. Op die manier leidt het investeren in meer groen tot lagere kosten voor 
zorg en ziekteverzuim. Een eerste onderzoek geeft als indicatieve uitkomst dat investeren 
in bereikbare natuur alleen al daarom een economische waarde van honderden miljoenen 
vertegenwoordigt (KPMG, 2012). Uit het Nederlandse KPMG-rapport blijkt dat de jaarlijkse 
besparingen op zorgkosten en arbeidskosten voor Nederland ruim 394 miljoen euro bedragen 
bij een toename van 10% van de oppervlakte natuur op minder dan 1 km van de woning. 
Naast een gezondere samenleving betekent meer ‘natuur in de buurt’ dus ook een serieuze 
financiële winst voor een maatschappij.

https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/natuur_op_wandelaf-
stand_natuurpunt.pdf

In de “beleidsnota Omgeving” https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsno-
ta-2014-2019-omgeving van minister Joke Schauvliege vinden we twee onderdelen die speci-
fiek over de natuurverenigingen handelen. 

De hervorming van de financiering milieu- en natuurverenigingen (OD 6) waarvan dit 
document een gevolg is, is gelinkt aan de veranderende relaties tussen middenveld en overheid 
zoals hierboven beschreven. De hervorming wil “de sector vertrouwen geven en stimuleren 
om zich verder te professionaliseren. Ik wil de organisaties ondersteunen om op een efficiënte 
wijze verder het verschil te maken in de samenleving.” en focust dan ook op efficiëntie, 
impact, professionalisering en minder administratieve lasten (in eerste lijn voor de eigen 
administratie). 

Nog een gevolg van de veranderende relaties, zijn de aanpassingen aan het natuur- en 
bosdecreet. Verenigingen worden gezien als één actor (naast bv de private eigenaren) die de 
maatschappelijke betrokkenheid bij het natuurbehoud kan stimuleren. Doel van de nieuwe 
regelgeving is ervoor te zorgen dat alle actoren die dat willen, op een gelijke manier aan 
natuurbeheer kunnen doen en daar op eenzelfde manier voor worden ondersteund. (OD 17)
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In meer algemene termen focust de omgevingsanalyse van het beleidsnota op de 
ecosysteemdiensten die de open ruimte levert (p13) “De systematische afname van open 
ruimte betekent dus een vernietiging van een maatschappelijk en economisch kapitaal. 
Parallel met het verlies aan open ruimte is ook fragmentatie erg nadelig voor het leveren van 
tal van ecosysteemdiensten. “In Vlaanderen blijkt het bestaande netwerk van natuur- en 
bosgebieden ontoereikend om het verlies van plant- en diersoorten te voorkomen. Dit netwerk 
moet groeien omwille van haar noodzaak voor de biodiversiteit.” Daarnaast wordt ook de link 
gelegd met het stedelijk netwerk en de groene infrastructuur (p12). 

De “Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen” http://www.vlaanderen.be/int/
europese-unie/sites/iv.devlh.vlaanderen.be.int.europese-unie/files/documenten/20150923_
visie_2050.pdf omvat een algemene ambitie voor Vlaanderen voor 2050 “het creëren van 
welvaart en welzijn op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, 
veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt. Die ambitie willen we 
realiseren door een nieuwe economie, voor een inclusieve samenleving en binnen de ecosys-
teemgrenzen van onze planeet.”

Dit sluit zeer nauw aan bij het thema “Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet”, de 
rode draad van het 7de Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de 
periode tot en met 2020 http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/nl.pdf en 
de duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals) van de VN.  
http://do.vlaanderen.be/sustainable-development-goals-sdgs-van-de-vn

De rode draad doorheen die documenten vormt het inzicht dat natuur en biodiversiteit niet 
een soort luxeproduct zijn, maar dat ecosystemen en ecosysteemdiensten de sokkel vormen 
waarop onze welvaart gebouwd is – en meteen ook een ruimte vormen waarvan de grenzen 
(http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2015-01-15-planetary-boundaries--
-an-update.html) niet mogen overschreden vormen.

Dit plaatst natuurbeleid in een heel andere context, met uitdagingen die veel verder gaan dan 
louter biodiversiteitsbehoud – onder andere in de prioritaire transities inzake materialen, en-
ergie meer ook bvb gezondheid- en welzijn (de transitie inzake voeding is opvallend genoeg in 
het Visie 2050 document niet prioritair).
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Vrijwilligerswerk in Vlaanderen anno 2016

We leven in een veranderende wereld: mensen hebben minder vrije tijd, er is een toename 
aan (commerciële) aanbieders op de vrijetijdsmarkt, verstedelijking, er is een stijging van 
het gemiddelde opleidingsniveau en een emancipatie van verschillende bevolkingsgroepen, 
mensen leven langer met verspreide levensfasen en bovendien is er een wisselende populariteit 
in maatschappelijke thema’s.

Door allerhande maatschappelijke ontwikkelingen zijn de aard en de inzet van het 
vrijwilligerswerk bijgevolg niet meer dezelfde als twintig, dertig of veertig jaar geleden.

Het Flexivol-model van Gaskin (1998) geeft acht aandachtspunten weer om te kunnen 
inspelen op de nieuwe tendensen in het vrijwilligerswerk en de verwachtingen van de 
hedendaagse vrijwilligers.

• Flexibiliteit: vrijwilligers bepalen vandaag graag welke taken zij verrichten en de duur er-
van.

• Legitimiteit: vrijwilligers kiezen bewust voor een bepaalde organisatie. Zij engageren 
zich voor een organisatie die de waarden en normen uitstraalt die zij belangrijk vinden. 
Vrijwilligers kunnen zich vinden in het imago en de organisatie staat gekend als ‘vrijwil-
ligersvriendelijk’.

• Toegankelijkheid (Ease of access): Voor vrijwilligers is het belangrijk dat de organisatie 
toegankelijk is, naast fysieke toegankelijkheid speelt ook de mentale toegankelijkheid een 
rol. Nieuwe vrijwilligers voelen zich snel thuis in de groep.

• Xperiment of uitproberen: vrijwilligers verwachten dat de ervaring die ze opdoen in hun 
vrijwilligerswerk ook nuttig is voor hun persoonlijke ontwikkeling. 

• Stimuleren (Incentives): vrijwilligers willen zich gewaardeerd voelen. De organisatie geeft 
blijk van erkenning en waardering en er zijn feedbackgesprekken.

• Variatie: Vrijwilligerswerk is boeiend, ook vrijwilligers hebben nood aan afwisseling en 
nieuwe uitdagingen.

• Organisatie: een vlotte organisatie helpt vrijwilligers in hun engagement. Vrijwilligers 
willen goed omkaderd worden en de bureaucratische procedures zo minimaal mogelijk 
houden. Ze hebben een duidelijk aanspreekpunt en er zijn goede contacten tussen 
vrijwilligers, de beroepskrachten en de raad van bestuur.

• Plezier (Laughs): Voor vrijwilligers is het belangrijk dat er ook plaats is voor plezier. Er 
moet aandacht zijn voor sociale contacten, ontspanning en plezier.

Civitaz deed in 2014 een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van vrijwilligers binnen 
sociaal-culturele volwassenenverenigingen in Vlaanderen.

Mensen zetten zich bewust in voor een actief engagement waarbij ze een positief effect 
willen hebben op een gemeenschappelijk doel. Zo willen ze mee vormgeven aan een betere 
wereld en aan zichzelf. Vrijwilligersorganisaties die klaar willen staan voor de toekomst 
moeten mee evolueren: van single loop learning: ‘doen we de dingen goed’; naar double loop 
learning: ‘doen we de goede dingen’? Organisaties zijn genoodzaakt te leren werken met de 
complexiteit: een permanente evenwichtsoefening tussen beheersen en loslaten. 
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6. Totstandkoming beleidsplan
Voor een grote vereniging als Natuurpunt zit de uitdaging bij het uitzetten van beleidslijnen 
voor de komende vijf jaren voornamelijk in de gedragenheid van de keuzes om nadien de 
impact van de acties die eruit volgen zo groot mogelijk te maken. Naast een aantal elementen 
bijeen brengen van een externe omgevingsanalyse, was dus de input van de brede basis 
noodzakelijk om de juiste keuzes te maken en de juiste prioriteiten te stellen voor de volgende 
vijf jaar. Daarnaast wilden we een breed draagvlak proberen te bereiken om tijdens de 
uitvoering van het beleidsplan tot een succesvolle samenwerking en uitvoering te kunnen 
komen. Dit draagvlak probeerden we te verhogen door op gezette tijdstippen verschillende 
stakeholders op de hoogte te houden: 1. van het proces en 2. van de inhoud van het 
beleidsplan en de gemaakte keuzes.

6.1  Opzetten van een structuur voor de opmaak en de interne 
 besluitvorming 

Om een goede planning en opvolging mogelijk te maken werden een stuurgroep en een ad-
viesgroep opgericht die de voortgang van het proces opgevolgd hebben gedurende de loop-
tijd van de opmaak van het plan.

De stuurgroep bestond uit een groep van 10 collega’s uit verschillende diensten die op maan-
delijkse basis samenkwamen om de voortgang op te volgen en als klankbord te fungeren voor 
de inhoud van het beleidsplan. 

De Permanente Commissie Beweging, die een commissie is in de schoot van de Raad van 
Bestuur, fungeerde als adviesgroep. Zij bestaat uit 12 vrijwilligers. Gezien het grote aandeel 
en belang van de vrijwilligerswerking binnen Natuurpunt, was de input en opvolging door een 
vertegenwoordiging van de vrijwilligers onontbeerlijk. De adviesgroep besprak (de opmaak 
van) het beleidsplan op haar overlegmomenten in december 2015, februari, april en juni 2016. 

Daarnaast werd er teruggekoppeld met de formele besluitvormingsstructuren.

Het beleidsplan werd door de stuurgroep diverse keren geagendeerd op de directieraad. Om 
ook de rest van het personeel op de hoogte te houden en hen de kans te geven om nog input te 
leveren, werd het beleidsplan 2 keer besproken op een personeelsvergadering. 

Na elke vergadering van de adviesgroep werd verslag uitgebracht bij de Raad van Bestuur 
over de stand van zaken zodat de tussentijdse adviezen gekend waren en bestuurlijk konden 
worden bekrachtigd. Op de Algemene Vergadering van 30 april 2016 werd een ontwerp be-
leidsplan ter goedkeuring voorgelegd en werd mandaat gevraagd en gekregen om het definitief 
plan te laten goedkeuren door de Raad van bestuur. 

Op 21 juni 2016 werd tenslotte het volledige beleidsplan goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur.
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6.2 Interne bevraging en analyse

Zoals al eerder aangehaald wou Natuurpunt gebruik maken van de opdracht om een 
beleidsplan op te maken, om een grondige interne analyse te maken van de uitdagingen 
die onze mensen zien voor een succesvolle werking de volgende beleidsperiode. Binnen 
Natuurpunt is het doel, betere bescherming van de natuur, erg duidelijk en breed gedragen. 
De ambitie om nog meer natuur te beheren dan vandaag het geval is en om nog meer mensen 
te overtuigen om zich in te zetten voor de natuur wordt sterk gedeeld. Wel is er de laatste tijd 
een bezorgdheid over de toekomst en het haalbaar blijven van de complexe en grote opdracht 
via de inzet van vrijwilligers. Een sterke generatie pioniers neemt stilaan (noodgedwongen) 
afscheid of zet een stap opzij en de vraag stelt zich hoe we dit als organisatie gaan kunnen 
opvangen. 

Daarom werd een traject opgezet dat sterk focust op die uitdaging: hoe ons als organisatie, 
binnen een sterk veranderende (vrijwilligers)omgeving, versterken naar de toekomst. En hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat we hierin de juiste uitdagingen definiëren en prioriteren. 

Om beide doelen te bereiken werden volgende initiatieven genomen:

• een online enquête bij onze vrijwilligers en onze professionele medewerkers 
De schriftelijke bevraging ging via online enquêtes. De eerste specifiek voor de vrijwil-
ligers, verspreid naar 4500 abonnees van de online-vrijwilligersnieuwsbrief van Natuur-
punt. Voor het personeel was er een tweede online enquête, verspreid via de interne online 
personeelsnieuwsbrief. In totaal gaven hier 240 mensen hun mening.

• diepte-interviews met vrijwilligers 

Op basis van de resultaten van de schriftelijke bevragingen deden we 30 diepte-inter-
views met een heterogene groep ‘basisvrijwilligers’: ancien, nieuw, man, vrouw, oud, jong, 
landelijk, stedelijk, vorming, beheer, studie, beleid. De 12 mensen van de Permanente 
Commissie Beweging werden ook geïnterviewd. In totaal dus 42 diepte-interviews.

• focusgroepen met vrijwilligers en (beperkt) met personeel 
Daarnaast legden we de online bevindingen ook voor aan 13 focusgroepen, met een 
totaal bereik van zo’n 130 mensen. We kozen ervoor om die focusgroepen zoveel mogelijk 
te laten samenvallen met bestaande overlegmomenten: de bestuursvergaderingen van 
de regionale verenigingen van Natuurpunt. Bovendien werd hiertoe een heterogene 
personeelsfocusgroep bijeengeroepen.

Die bevragingen brachten een aantal centrale thema’s op de voorgrond. 

1. Grootte van de organisatie

Natuurpunt is een erg grote vereniging. De omvang heeft vele voordelen, maar brengt ze-
ker ook een aantal uitdagingen met zich mee.

Sterkte

• De kracht van het getal: kunnen wegen op het beleid
• Lokale verankering: aanwezigheid overal in Vlaanderen
• Brede inzetbaarheid binnen de organisatie: er is een breed en divers gamma aan en-

gagementen en taken
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Uitdaging

• Het bos en de bomen: de omvang gaat soms ten koste van de overzichtelijkheid
• Doel voor ogen: het organiseren van het groot aantal vrijwilligers rond een gedeelde 

missie
• Informatiedoorstroom: wisselwerking en communicatie tussen professionele en 

vrijwillige medewerkers

2. Vergrijzing & vernieuwing

‘Het vinden van nieuwe vrijwilligers’ wordt als de grootste uitdaging gezien. Dit gaat hand 
in hand met twee tendensen. Ten eerste is er de te beheren oppervlakte natuurgebied die 
blijft toenemen. Ten tweede zijn de vrijwilligersgroepen van Natuurpunt over het alge-
meen aan het vergrijzen. Een heel aantal van de ‘pioniers’ van de vereniging willen de fak-
kel doorgeven aan andere geëngageerde mensen.

Sterkte

• Veel aanwezige kennis en doorgedreven expertise

Uitdaging

• Nieuwe krachten aantrekken en behouden 
• Kennisoverdracht en kennisdeling
• Aansluiting vinden bij het profiel van ‘de hedendaagse vrijwilliger’
• (Toenemende) complexiteit van de materie inzake beleid en beheer van gebieden, 

maar ook bv inzake monitoring en rapportage

3. Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingen met partners in de brede zin wordt aangegeven als een meerwaarde. 
Andere milieuorganisaties, middenveldorganisaties, scholen en (lokale) beleidspartners 
zijn van belang voor Natuurpunt. We moeten ze blijven benaderen en opzoeken om uit die 
samenwerking een meerwaarde voor het bereiken van onze missie en doelen te halen.

4. Ruimte voor organische initiatieven

Als onbetwistbare sterkte van Natuurpunt wordt de ruimte beschreven die er steeds 
geweest is om initiatieven allerhande zoals acties, groepen, projecten … te laten ontstaan 
en groeien. Die ‘bewegings’vrijheid geeft noodzakelijke ruimte en zuurstof en is een 
belangrijk aspect van de beweging/vereniging die Natuurpunt is.

5. Natuurpunt is een sterk merk met een positief imago

Het ‘merk’ Natuurpunt heeft zijn plaats verworven in de sector én in de maatschappij. De 
naam Natuurpunt is gekend en opent deuren, geeft men aan. En daarnaast percipiëren de 
respondenten Natuurpunt ook als een aantrekkelijke organisatie waar mensen bij willen 
horen, hun steentje toe willen bijdragen, wat zich bijvoorbeeld vertaalt in het nog steeds 
groeiende ledenaantal.
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7. Doelgroepen, rollen & functies van    
  Natuurpunt

7.1  Doelgroep actieve vrijwilligers

“Meer natuur voor iedereen  
via de ondersteuning en de versterking  

van het vrijwilligersnetwerk”

Waarom vrijwilligers?

De duizenden vrijwilligers vormen het kloppend hart van de vereniging. Om hen te 
ondersteunen in de opdracht van ‘meer natuur voor iedereen’, die gaat van de aankoop 
en verwerving van gebieden over beheer, tot ledenwerving en educatie, is een goede 
ondersteuning op basis van een waarderende benadering van essentieel belang.

Hoe willen we hen bereiken?

• Directe contacten bewegingscoaches

• Structurele contactmomenten: AV, Provinciale Ronde, beheerteamdagen, kadervorming...

• Digitale nieuwsbrief Natuurpunt Vrijwilligersnieuws

• Vrijwilligerswebsite

• Sociale media

7.2  Doelgroep leden, potentiële leden en grote publiek

“Meer natuur voor iedereen via een  
maximaal draagvlak bij leden en  

het brede publiek”

Waarom leden?

De meer dan 97.000 gezinnen die lid zijn van Natuurpunt zijn van groot belang voor het 
draagvlak voor de missie van de organisatie. Die sterkte benut Natuurpunt om te wegen op 
het beleid. Natuurpunt wil haar leden duurzaam betrekken bij de vereniging. Dat kan door 
hen uit te nodigen naar de activiteiten van de afdelingen, hen de weg te tonen naar onze 
natuurgebieden, de ledenvoordelen aan te prijzen en de realisaties van de vereniging in de verf 
te zetten.
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Uit een onderzoek door studenten aan de Universiteit Antwerpen in 2012 bleek dat het 
typische profiel van een lid van Natuurpunt een hoger opgeleide, iets oudere man is uit 
een landelijke gemeente. Dit profiel is het meest voorkomende. Maar nadere analyse toont 
dat dat Natuurpunt een groot en divers publiek bereikt. Natuurpuntleden zijn verspreid 
over heel Vlaanderen en zijn zowel mannen als vrouwen van verschillende leeftijden en 
opleidingsniveaus. 

Hoe willen we hen bereiken?

• Tijdschrift Natuur.blad – oplage van 100.000 exemplaren

• Natuurpunt Nieuws – digitale nieuwsbrief naar 50.000 lezers

• Regionale en lokale tijdschriften – ongeveer 150 verschillende edities

• Activiteiten van afdelingen

• Sociale media

Waarom het brede publiek?

Daarnaast richten we ons ook op potentiële leden en het grote publiek: bezoekers natuur- 
gebieden, nationale pers, regionale pers, wandelaars, tuinliefhebbers, leerkrachten, kinderen 
en hun ouders, omwonenden, bedrijven, klanten winkel, regionale pers, nationale pers.

Hoe willen we hen bereiken?

• Campagnes, bvb. Het Grote Vogelweekend

• Natuurpunt Winkel

• Natuurberichten 

• Via pers en media

• Direct mailings

• Face-to-face ledenwerving

• Huis-aan-huis mailings voor activiteiten

• Wandelfolders

• Infoborden ...

7.3  Doelgroep partners & beleidspartners

“Meer natuur voor iedereen 
 door in te zetten op een  

milieuvriendelijker beleid op alle niveaus”

Waarom overheden ?  
 
Voor politici en administraties wil Natuurpunt een betrouwbare gesprekspartner 
zijn, een partner van wie de opinie onderbouwd en representatief is voor de eigen 
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achterban, maar ook een partner die kan meewerken aan de vormgeving en de 
uitvoering van het beleid. Zo dragen niet alleen via beleidsbeïnvloeding bij tot de 
totstandkoming van het beleid, maar we werken ook mee aan de uitvoering ervan.  
 
Hoe willen we hen bereiken?

• Bilaterale contacten

• Vaste overlegfora

• Beleidscampagnes

• Beleid.flits

• Specifieke publicaties (factsheets, briefings, dossiers …)

• Nieuwsberichten en opiniestukken

Waarom maatschappelijke actoren ?

Beleid wordt niet alleen gemaakt door administraties en politici. Bedrijven, federaties, 
klassieke middenveldorganisaties en andere maatschappelijke actoren spelen daarin een 
belangrijke rol. Zij bepalen hun eigen beleid en beïnvloeden daardoor hun eigen stakeholders 
en het beleid van overheden. Er zijn gedeelde belangen – of nog beter – potentiële synergiën 
die kunnen gevaloriseerd worden. 

Voor onze partners wil Natuurpunt een betrouwbare, professionele organisatie zijn die hen 
uitdaagt om op zoek te gaan naar meerwaarde voor de natuur. De samenwerking met partners 
kan resulteren in inhoudelijke samenwerking, financiële bijdragen (sponsoring in valuta of in 
natura), communicatieve inspanningen of een combinatie van dezen. 

Hoe willen we hen bereiken ?

• bilaterale contacten

• Partner.flits

• Gezamenlijke initiatieven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 BELEIDSPLAN NATUURPUNT VZW 2017-2021

8. Doelstellingen
Verder bouwend op het voorgaande, komen we tot 4 beleidsuitdagingen voor  
Natuurpunt vzw:

1. Streven naar een maximaal draagvlak: van verwondering tot bescherming

2. Bestendigen van het vrijwilligersnetwerk: van rekrutering tot engagement

3. Versterken van het vrijwilligersnetwerk: van engagement tot innovatie

4. Inzetten op een ambitieus natuurbeleid: van advies tot politiek draagvlak

Meer natuur voor iedereen

 

Verwondering
 Beleving
 Bescherming

Doelstellingen
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Strategische doelstelling 1 
Van verwondering tot bescherming

Natuurpunt vergroot het maatschappelijk draagvlak voor 
bescherming en ontwikkeling van natuur

In 2021 is het maatschappelijk draagvlak voor natuurbescherming en -ontwikkel-
ing groter dan vandaag. 

Dat is nodig: natuur beschermen en ontwikkelen vereist investeringen en ruimtelijke keuzes. 
Zonder een voldoende groot draagvlak zullen die keuzes niet worden gemaakt. De strategie 
van Natuurpunt om dat draagvlak te versterken bestaat uit drie stappen: verwonderen, 
beleven en beschermen. Die drie stappen vertegenwoordigen een toenemend engagement 
van de burger: van heel laagdrempelig en vrijblijvend tot gespecialiseerd en geëngageerd. 
Nadat die drie stappen zijn volbracht, proberen we mensen te activeren in onze vereniging. 
Daar gaan de Strategische Doelstelling 2 en 3 over. Naast individuele burgers richten we ons 
ook naar partners - zoals bedrijven, andere organisaties en overheden zoals beschreven in 
Strategische Doelstelling 4. Natuurpunt zet daartoe op Vlaams en lokaal niveau verschillende 
communicatiekanalen in en zet tal van acties en campagnes op.

Operationele doelstelling 1.1

Natuurpunt verbreedt haar bereik door verwondering over de natuur op te wekken 

Door verwondering op te wekken over de natuur willen we meer mensen betrekken bij na- 
tuurbescherming. De klemtoon ligt daarbij op een evenwicht tussen emotionele bood-
schappen (houden van de natuur) en cognitieve boodschappen (weten over de natuur). 
Belangrijkste kenmerk van de acties die we zetten in deze stap is dat ze laagdrempelig zijn en 
een breed publiek aanspreken, waardoor ons netwerk wordt uitgebreid met mensen die we 
voorheen niet bereikten. 

Acties (recurrent):

• We houden natuur op de radar door natuurnieuws en kennis te verspreiden via nieuws-
berichten op de website, sociale media, digitale nieuwsbrieven en externe media en pers.

• We zetten In samenwerking met andere vzw’s binnen Natuurpunt, partnerorganisaties 
en mediapartners laagdrempelige nationale campagnes op om mensen de natuur in eigen 
tuin of buurt te laten ontdekken (Voorbeelden uit het verleden: Dag van de Natuur, Won-
derlijk Wild, Het Grote Vogelweekend, Natuurpunt Fotowedstrijd)

• We verspreiden informatie (gedrukt of digitaal) om mensen de natuur te leren kennen en 
ermee te leren omgaan. 

• We reiken de afdelingen instrumenten aan om laagdrempelige acties op te zetten om 
nieuwe doelgroepen te bereiken

Indicatoren

• Het bereik van onze communicatiekanalen en publicaties blijft jaar na jaar stijgen. Bij de 
rapportage hierover splitsen we dit bereik uit voor de verschillende vzw’s van Natuurpunt.
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• Jaarlijks minstens 2 samenwerkingen met partners (media, bedrijven, andere maatschap-
pelijke organisaties)

• Jaarlijks gaan minstens 20 afdelingen aan de slag met de instrumenten om nieuwe doel-
groepen te bereiken

Operationele doelstelling 1.2

Natuurpunt genereert betrokkenheid via intense natuurbeleving

Mensen de schoonheid en de kwetsbaarheid van de natuur effectief laten beleven is een 
volgende stap om mensen te betrekken bij natuurbescherming. Dat kan zowel gebeuren in 
natuurgebieden als in de directe omgeving van mensen, zoals in en om de eigen tuin. Maar 
zeker de beleving in en rond onze gebieden speelt een belangrijke rol. Natuurpunt bevindt 
zich hierbij in een unieke positie. Elk jaar bezoeken twee miljoen mensen de natuurgebieden 
van Natuurpunt. Ze komen er op zoek naar schoonheid, naar rust, naar avontuur. Een sterke 
ervaring in de natuur - een mooie wandeling, de ontmoeting met een speciale diersoort – laat 
op bezoekers een sterke indruk na. Ook via activiteiten van afdelingen (wandelingen, lezingen, 
workshops) brengen we jaarlijks duizenden mensen in contact met de natuur. Door nieuwe 
vormen van beleving te promoten of samen te werken met andere sectoren (vb kunst) komt 
een nieuw publiek in aanraking met de natuurgebieden.

Acties (recurrent)

• We promoten bezoek aan natuurgebieden via website, wandel-app, wandelgidsen en fol-
ders

• We voeren promotie voor activiteiten van afdelingen van Natuurpunt via websites, social 
media en dat zowel op nationaal als op lokaal vlak

• We zetten campagnes op om mensen de natuur in onze gebieden actief te laten beleven 

Indicatoren

• Aantal mensen dat via website, route-app, wandelgidsen en folders bereikt wordt

• Aantal mensen dat via de website informatie opzoekt over activiteiten van afdelingen

• Aantal deelnemers en betrokkenen aan de campagne om natuurgebieden actief te gaan 
beleven

Operationele doelstelling 1.3

Natuurpunt stimuleert mensen om de natuur te beschermen

Nadat de mensen de eerste twee stappen hebben doorlopen (verwondering en beleving) willen 
we de volgende stap voorbereiden: ze effectief laten meewerken aan het beschermen van de 
natuur. De betrokkenheid bij natuurbescherming wordt sterker wanneer mensen ook zelf 
in actie komen. Dat kan door aan te sluiten bij Natuurpunt, zelf aan de slag te gaan voor de 
natuur, individueel of in afdelingsverband. 

Acties (recurrent)

• We zetten burgers ertoe aan om zelf aan de slag te gaan om natuur te beschermen in de 
buurt of de eigen tuin: nestkastjes ophangen, vogels voederen,...
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• We werven nieuwe leden en zorgen ervoor dat die leden ook verbonden blijven met de 
vereniging, onder meer via ons tijdschrift Natuur.blad, ledenvoordelen en communicatie 
over onze verwezenlijkingen via eigen media en een jaarverslag

• We promoten de mogelijkheid van legaten voor de natuur

• We stimuleren burgers om actief te worden in de afdeling of werkgroep in hun buurt

Indicatoren

• Publicatie en bereik van Natuur.blad

• Aantal leden van Natuurpunt

• Aantal legaten voor de natuur

• Aantal vrijwilligers actief in de vereniging

Strategische doelstelling 2 
Van rekrutering tot engagement

Natuurpunt behoudt en versterkt  
haar vrijwilligersnetwerk

In 2021 is het vrijwilligersnetwerk sterker dan ooit. 

Overal in Vlaanderen ontmoet je vrijwilligers van Natuurpunt: in de natuur, in dorp en stad, 
op wandelingen, studiedagen en feesten. Je ziet ze aan de slag in een natuurgebied, op een 
happening, in een adviesraad. Vrijwilligers zijn onderhandelaar, gids, spreker, vogelteller, 
plantenexpert, opruimer, organisator, tapper, maaier, fotograaf, strateeg, ideoloog, technicus, 
boekhouder, schrijver en/of timmerman. Ze zijn alom aanwezig: meestal plaatselijk maar 
dikwijls ook op het niveau van een regio of van het Vlaams Gewest. Er is een goede interactie 
tussen alle vrijwilligersgeledingen. De vrijwilligers maken Natuurpunt: zij zijn trots op hun 
missie en dragen die uit. Vlaanderen wordt meer divers en de wereld verandert snel. Het 
vrijwilligersbestand van Natuurpunt is daar meer en meer een afspiegeling van: het is voort-
durend in beweging en er is een geoliede samenwerking tussen ervaren en nieuwe vrijwilligers. 

Operationele doelstelling 2.1 

Natuurpunt ondersteunt de dagelijkse werking van de afdelingen

Veelvuldig informeren en persoonlijke contacten op basis van een waarderende aanpak tussen 
professionele en vrijwillige medewerkers is van grote waarde voor de vrijwilligerswerking. 
Vrijwilligers vragen ook ondersteuningstrajecten op maat.

Bijkomend willen we een platform voor informatie-uitwisseling tussen professionele 
medewerkers onderling rond de afdelingsopvolging. Dat platform omvat twee delen: enerzijds 
een digitaal platform voor de informatie-uitwisseling en de registratie van contactmomenten 
en anderzijds een overlegplatform om informatie uit te diepen en uitwisseling mogelijk te 
maken. 
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Acties

• We streven naar 1 één-op-één contactmoment per half jaar met elke afdeling (recurrent)

• We voorzien begeleidingstrajecten op maat van groepen (recurrent)

• We informeren de vrijwilligers via de vrijwilligerswebsite en via het uitsturen van een digi-
tale nieuwsbrief (recurrent)

• We onderhouden contacten via sociale media (recurrent)

• We werken een intern afdelingsopvolgsysteem uit en implementeren dat (2020)

• We richten 2 keer per jaar een provinciaal of regionaal overleg met de professionele 
medewerkers met afdelingscontacten

• We organiseren een intervisietraject of lerend netwerk met professionele medewerkers 
(start in 2016)

Indicatoren

• 1 één-op-één contact per half jaar met elke groep

• Jaarlijks 10 begeleidingstrajecten op maat 

• Aantal bezoekers vrijwilligerswebsite

• Jaarlijks 20 vrijwilligersnieuwsbrieven

• Het digitale afdelingsopvolgsysteem is in werking

• 2 maal per jaar een provinciaal of regionaal professionelenoverleg (= regio-overleg)

Operationele doelstelling 2.2

Natuurpunt zet in op rekrutering met aandacht voor vernieuwing, verjonging en continuïteit

Het vinden van nieuwe vrijwilligers is volgens de bevraging de grootste uitdaging voor onze 
organisatie. Dat hangt samen met de vergrijzing van het vrijwilligersbestand. We werken een 
traject uit waarmee afdelingen aan de slag kunnen rond het rekruteren van nieuwe vrijwil-
ligers. In het ideale geval wordt het thema rekrutering in de loop van de planperiode een vol-
waardig werkveld bij alle groepen. 

Bij het rekruteringstraject hebben we oog voor meer diversiteit. We weten al van bij het 
ontstaan van onze organisatie in 2001 dat vrouwen, jongeren, personen met een lage so-
ciaal-economische status en personen met een migratie-achtergrond ondervertegenwoordigd 
zijn. Exacte cijfers hebben we hier niet over. We willen een nulmeting doen om de actuele 
stand van zaken te kennen. De resultaten van dat onderzoek worden uitgebreid gecommuni-
ceerd met de vrijwilligersbasis. In samenspraak worden dan prioritaire doelgroepen bepaald 
waar we de volgende jaren op zullen inzetten.

Acties

• We doen een nulmeting (2017) (zie ook OD 3.3) en herhalen de meting jaarlijks 

• We bundelen kennis en ervaring rond het thema rekrutering (2017)

• We stellen een werkgroep van vrijwilligers samen rond rekrutering (2017)

• We ontwikkelen een instrument voor het rekruteren van nieuwe vrijwilligers (2017)

• We bepalen prioritaire doelgroepen (2018)
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Indicatoren

• Nulmeting 

• Jaarlijkse meting van het vrijwilligersaantal en de samenstelling van de groepen

• Resultaten van een evaluatie van het traject rekrutering:

* Het proces: heeft het traject impact op de werking van de groep?

* Het product: zijn er effectief (voldoende) nieuwe vrijwilligers gerekruteerd, is 
het vrijwilligersbestand diverser geworden, hoe functioneren de nieuwelingen in 
de groep en heeft het rekruteren van nieuwe vrijwilligers een generiek karakter 
gekregen, als volwaardig werkveld van de groep?

Operationele doelstelling 2.3

Natuurpunt organiseert zich op een gedragen besluitvorming

Uit de bevraging blijkt dat het een uitdaging is om alle neuzen in dezelfde richting te houden: 
wie is Natuurpunt en welke standpunten nemen we in? Het is primordiaal dat we over interne 
en externe standpunten goed onderling communiceren en desgewenst debatteren. Het is 
belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen in die standpunten proberen mee te nemen, zodat 
de vrijwilligersbasis betrokken blijft en de samenhang verder versterkt. Bij alle communicatie 
is interactie met alle geledingen en niveaus de rode draad. Alle acties bewerkstelligen 
een maximale vereenzelviging met de koers die de vereniging als geheel vaart, en met 
de standpunten over de diverse werkvelden die in naam van Natuurpunt extern worden 
gecommuniceerd.

Acties

• We analyseren de huidige communicatiestromen tussen de Raad van Bestuur, het secre-
tariaat en de vrijwilligersbasis en de andere interne communicatiestromen (2019)

• In samenspraak met de vrijwilligers tekenen we een visie uit over het stroomlijnen van de 
interne communicatie en het bepalen van beslissingen en standpunten (2019)

• We evalueren het format van de (Lokale) Algemene Vergaderingen en herzien het in 
functie van meer interactie en een nog grotere opkomst (recurrent)

• In alle formele en informele communicatie bewaken we de interactie met de vrijwilligers-
basis (recurrent)

Indicatoren

• Resultaten van de analyse van de communicatiestromen

• Goedkeuring visienota over het stroomlijnen van de interne communicatie en het bepalen 
van beslissingen en standpunten

• Aantal aanwezigen op de Algemene Vergadering

• In de loop van de planperiode: interactie en input van de vrijwilligersbasis is generiek aan-
wezig in alle interne communicatiestromen
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Operationele doelstelling 2.4

Natuurpunt en de regionale verenigingen geassocieerd met Natuurpunt versterken elkaars 
werking

door een samenwerkingskader af te spreken

Natuurpunt vzw en de regionale Natuurpuntverenigingen zijn collega’s. We willen de samen-
werking optimaliseren. Beide actoren nemen de intentie tot structurele samenwerking op als 
doelstelling in hun beleidsplanning. Tijdens de planperiode geven we verder vorm aan dit 
samenwerkingsverband.

Acties

• De gewestelijke vereniging Natuurpunt vzw en de regionale verenigingen onder Natuur-
puntvlag stellen een samenwerkingskader op. (2017-2018)

• Het samenwerkingskader wordt geïmplementeerd en uitgevoerd door de gewestelijke 
vereniging en de regionale verenigingen (2019-2021)

Indicatoren

• Minstens twee keer per jaar is er een bijeenkomst met een vertegenwoordiging van de bes-
turen van de regionale verenigingen geassocieerd met Natuurpunt. 

• Minstens twee keer per jaar is er een afstemming tussen de respectievelijke bewegings-
coach en de regionale vereniging.

Strategische doelstelling 3 
Van engagement tot innovatie

Natuurpunt is een innoverende vrijwilligersvereniging, 
met plaats voor iedereen  
die mee wil werken aan haar missie

In 2021 is het vrijwilligersweefsel van Natuurpunt mee met zijn tijd. 

Vrijwilligers van Natuurpunt zijn op de hoogte: zij hebben de nodige bagage om de missie 
van de vereniging uit te dragen. Vrijwilligers van Natuurpunt kennen de weg, zowel intern: de 
informatie-uitwisseling loopt gesmeerd, als extern: ze werken samen met de partners die kun-
nen helpen bij de realisatie van de missie. Vrijwilligers van Natuurpunt debatteren en experi-
menteren graag. Op die manier ontstaan nieuwe ideeën, die mee de toekomst van de organisa-
tie - en tegelijk van de natuur in Vlaanderen - zullen bepalen. 

Operationele doelstelling 3.1

Natuurpunt versterkt de vrijwilligers via kadervorming en kennisopbouw
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Als grote vrijwilligersorganisatie heeft Natuurpunt nood aan vrijwilligers met kennis 
van zaken. We zetten daarom in het algemeen sterk in op kadervorming en specifiek 
op kadervorming op maat van de groepen. Met focusthema’s zoals bijvoorbeeld lokale 
beleidswerking spelen we in op de actualiteit die de organisatie aanbelangt. Door een gericht 
aanbod kan Natuurpunt nog meer expertise binnenbrengen bij de afdelingen en groepen en 
hen nadien mobiliseren om haar doelstellingen waar te maken. We onderzoeken ook nieuwe 
vormen van leren en proberen te evolueren naar een zelflerende organisatie.

Acties

• We brengen het bestaande kadervormingsaanbod in kaart (2017)

• We werken een actueel portfolio en promotiemateriaal uit met het kadervormingsaanbod 
(recurrent)

• We informeren ons over en experimenteren met nieuwe vormen van leren (2018-2021)

• We trekken mensen met expertise aan van buiten de organisatie en zetten deze gericht in

Indicatoren

• Een afgewerkte portfolio en nieuw promotiemateriaal

• Jaarlijks minimum 700 deelnemersuren kadervorming

Operationele doelstelling 3.2

Natuurpunt versterkt de samenwerkingen, zowel binnen het eigen netwerk als erbuiten

Synergieën binnen het interne en met het externe netwerk verhogen onze kwaliteit. Vrijwil-
ligersgroepen van Natuurpunt kijken over het muurtje, leren van anderen en zetten samen-
werkingsverbanden op. Enerzijds kruisbestuiving door het delen van expertise en ervaring 
tussen de verschillende vrijwilligersgroepen: door de organisatie van lerende netwerken en 
groepsuitwisselingen. Dat netwerk krijgt vorm via de bestaande communicatiekanalen en de 
formele en informele contacten. Anderzijds het vergroten van de eigen expertise door samen-
werking met organisaties en partners uit de eigen en uit andere sectoren.

Acties

• We organiseren één trefdag per 2 jaar per provincie waar ontmoeting en uitwisseling tus-
sen verschillende groepen centraal staan (recurrent)

• We experimenteren met een nieuwe werkvorm binnen Natuurpunt: een lerend netwerk of 
leerplatform rond een specifiek thema (zie ook OD 3.1) (2018 - 2021)

• Het interne netwerk organiseert evenementen om het brede publiek kennis te laten mak-
en met natuur en Natuurpunt (zie ook OD 1.1) (recurrent)

• Het interne netwerk zet samenwerkingen op met andere organisaties (recurrent)

Indicatoren

• 2-jaarlijks 5 trefdagen: 1 per provincie

• Deelname van minimum 10 groepen aan een lerend netwerk

• Jaarlijks 10 samenwerkingsverbanden 
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Operationele doelstelling 3.3

Natuurpunt ontwikkelt methodieken voor de groepen om het aanwezige en potentiële  
menselijke kapitaal zo goed mogelijk te benutten en in te zetten

Om een goed zicht te krijgen op de sterktes en de noden bij de meer dan 200 groepen, ontwik-
kelt Natuurpunt ten eerste een digitaal platform waarmee we zicht krijgen op de activiteits-
graad en de domeinen waarop de groepen inzetten. Dit platform kunnen de groepen gebruik-
en als instrument voor hun jaarlijkse verslaggeving van hun algemene vergadering.

Daarnaast ontwikkelen we een instrument voor de groepen om de eigen werking en de 
groepsdynamiek door te lichten. Op basis van de groepsdoorlichtingen bepalen we de the-
ma’s waarrond in de loop van de planperiode bijkomende ondersteuning(stools) ontwikkeld 
worden. 

Het thema kennisborging werken we alvast uit: we ontwikkelen een flexibel instrument dat 
bijdraagt tot de kennisontsluiting op alle niveaus, maar met specifieke focus op vrijwilligers-
groepen die actief zijn op lokaal niveau.

Acties

• We ontwikkelen en implementeren een digitaal platform om de actieradius en de samen-
stelling van de groepen in kaart te brengen, en die de afdelingen kunnen gebruiken voor 
hun jaarverslag. (zie ook OD 2.2) (2017-2018)

• We ontwikkelen en promoten een reflectie-instrument om de toestand van de afdelingen 
te meten en de zelfredzaamheid te verhogen (2017-2021)

• We ontwikkelen een methode waarmee afdelingen de aanwezige expertise opsporen, 
inzetten en overdragen (2019)

Indicatoren

• Jaarlijks gebruikt 90% van de afdelingen en kernen het onlineplatform voor hun jaarver-
slagen. 

• Gebruik van het reflectie-instrument bij 30% van de groepen (tegen 2021)

• Jaarlijks gebruiken 10 nieuwe groepen het instrument om kennis te delen (vanaf 2020)

Operationele doelstelling 3.4

Natuurpunt zet in op nieuwe vormen van engagement en verenigingsleven door ruimte te 
creëren voor experiment

Natuurpunt heeft doorgaans een traditionele structuur, gebaseerd op functietoewijzingen. 
Vrijwilligers zoeken echter vaak een taakgericht engagement, afgebakend in tijd en ruimte. 
Het is noodzakelijk dat onze vereniging hierop inspeelt. We creëren ruimte voor experiment: 
sommige ideeën sterven een stille dood, andere worden opgenomen in de reguliere werking 
en betekenen een stimulans voor de permanente vernieuwing van de vereniging. Zo willen we 
de mogelijkheid bieden om pionierswerk te verrichten, ruimte laten om fouten te maken, om 
te experimenteren met nieuwe concepten en ideeën. We creëren de veilige ruimte waarbinnen 
vrijwilligers ongedwongen en ongebonden kunnen experimenteren met nieuwe vormen van 
engagement. 
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Acties

• We stimuleren afdelingen in het kader van rekrutering (zie ook OD 2.2) om met 
alternatieve vormen van engagement te experimenteren (recurrent)

• We nemen de accentverschuiving van functie- naar taakstructuur op in het vrijwilligersbe-
leid en geven het een plaats in alle communicatie (2019)

• We brengen in kaart welke afdelingen de begane paden al verlaten (recurrent)

• Op basis van de ervaring met bestaande praktijken faciliteren we de ontwikkeling van ex-
perimenten. (2019-2021)

Indicatoren

• Jaarlijks minstens één experiment

Strategische Doelstelling 4 
Van advies tot beleid

“Natuurpunt stimuleert overheden  
tot een ambitieus biodiversiteitsbeleid”

In 2021 voert de overheid een ambitieus biodiversiteitsbeleid dat drie elementen 
omvat. Vooreerst een sterk natuurbeleid, dat de nodige middelen (mensen, finan-
cieel, instrumenten) kan ontplooien om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Daarnaast bevat het de noodzakelijke omgevingsvoorwaarden (ruimte en milieu). Ruimtelijke 
ordening, waterbeleid, lucht- bodem- en waterkwaliteit zijn essentiële onderdelen hiervan.

En tenslotte integreert het de zorg voor biodiversiteit in andere beleidsdomeinen en sectoren. 
Het gaat hier in eerste orde om beleidsdomeinen die sterk afhangen van biodiversiteit en eco-
systeemdiensten (zoals landbouw, visserij, gezondheid, recreatie), en sectoren die een grote 
impact kunnen hebben (positief of negatief), zoals openbare werken (havens, waterwegen, 
wegen, …).

Dit realiseert Natuurpunt door dagelijkse inspanningen op de verschillende niveaus: lokale 
afdelingen zijn de gesprekspartner voor lokale overheden, de regionale dossiers worden be-
hartigd op regionaal niveau. Waar nodig worden lokale en regionale vrijwilligers ondersteund 
door professionele medewerkers, die in principe de vertegenwoordiging van Natuurpunt doen 
op Vlaams beleidsniveau.

Operationele doelstelling 4.1

Natuurpunt zoekt via advies en overleg met andere actoren uit het middenveld  
naar oplossingen op vraag van overheden … en voert ze mee uit

Natuurpunt is een actieve speler binnen het geïnstitutionaliseerd advies- en overlegstelsel. 
We zetten in op deskundig en inhoudelijk onderbouwd advies aan overheden, en dit zowel in 
een geïnstitutionaliseerde als in een ad hoc context. We stemmen onze inbreng af met andere 
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maatschappelijke actoren.  

Acties (recurrent):

• Binnen het geïnstitutionaliseerde advies- en overleglandschap nemen we onze verant-
woordelijkheid op voor een goed werkend model dat overheden toelaat hun beleidsopties 
goed te onderbouwen en hiervoor voldoende draagvlak te zoeken. We gaan in die raden en 
fora in interactie met andere actoren uit het middenveld (werkgeversorganisaties, werkne-
mersorganisaties, organisaties met betrekking op landbouw en open ruimte, gezins- en 
consumentenverenigingen enzovoort).

• We brengen onze thema’s, expertise en mogelijkheden in bij de zoektocht naar oplossin-
gen. We zetten vooral in op een actieve inbreng rond cruciale dossiers in Vlaamse strate-
gische adviesraden (zoals de Omgevingsraad). Binnen het ad hoc overleg leveren we input 
en voorstellen op positienota’s, groenboeken en witboeken die door overheden aan stake-
holders worden voorgelegd.

• Ook gaan we in op individuele vragen van overheidsadministraties. Natuurpunt is daarbij 
niet alleen een denker en spreker, maar ook een doener – we werken actief en op het 
terrein mee aan de realisatie van concrete oplossingen. 

• We vertegenwoordigen onze achterban in strategische adviesraden of andere overlegfora 
op Vlaams, bovenlokaal of lokaal niveau. We baseren ons beleidsadvies in ons netwerk op 
overleg, terugkoppeling en gezamenlijke standpuntbepaling.

Indicatoren

• We geven jaarlijks advies over minstens 20 dossiers in strategische adviesraden en ad hoc 
overlegvragen.

• We gaan jaarlijks over minstens 1 beleidsdossier of -traject in interactie met onze leden en/
of vrijwilligers (standpuntbepaling en/of overleg). 

Operationele doelstelling 4.2

Natuurpunt ontwikkelt proactief voorstellen en aanbevelingen voor overheden –  
waar het kan in samenwerking met andere maatschappelijke actoren

De beleidscyclus van overheden omvat agendavorming - besluitvorming - beleidsuitvoering en 
beleidsevaluatie. In diverse fasen van deze beleidscyclus zetten we –waar mogelijk samen met 
anderen – in op concrete voorstellen en aanbevelingen.

We gaan daartoe in overleg met maatschappelijke organisaties uit verschillende sectoren – 
met een focus op gebruikers van open ruimte (landbouw, jacht, bos) en ecosysteemdiensten 
(water, gezondheid, recreatie, visserij …). We vertalen dat in ad hoc overleg met beleidsmakers 
over dossier, tussenkomsten op parlementaire commissies, studiedagen, terreinbezoeken 
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Acties (recurrent):

• Samen met onze Europese partners werken we aan het vertalen van concrete vraagstuk-
ken van het Europese naar het Vlaamse beleid, en vice versa.

• Samen met andere maatschappelijke actoren (economische, middenveld …) werken we 
voorstellen en aanbevelingen uit die concrete vooruitgang kunnen betekenen voor het bio-
diversiteitsbeleid.

 
Indicatoren

• Jaarlijks ontwikkelen we vanuit bovenstaande aanpak met ons netwerk of met  
maatschappelijke organisaties minstens 5 beleidsdossiers die in interactie met overheden 
worden uitgerold.

Operationele doelstelling 4.3

Natuurpunt bouwt aan politiek en maatschappelijk draagvlak door gerichte communicatie

Natuurpunt is een actieve speler in het maatschappelijk debat en wil het draagvlak voor meer 
en betere natuur vergroten. Daarbij gaan we in dialoog met andere stakeholders en de poli-
tieke verantwoordelijken.

We beschrijven voor de publieke opinie en opiniemakers onze analyses en oplossingen en gaan 
op zoek naar sterke concepten om het biodiversiteitsbeleid te versterken en het maatschap-
pelijk draagvlak ervoor te verhogen.

Acties (recurrent)

• Via opiniëren (opiniestukken via natuurbericht.be https://www.natuurpunt.be/nieuws?-
type=47, opiniebijdragen in de media), studiedagen, terreinbezoeken … wakkeren we het 
debat aan over goede voorbeelden, en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

• We koppelen de juiste boodschap aan de juiste doelgroep en gebruiken gericht verschillen-
de communicatiekanalen.

Indicatoren

• Jaarlijks werken we 5 opiniërende alternatieven uit die succesvol in de publieke opinie 
worden gebracht.

• Gedurende de beleidsperiode zetten we minstens vijf studiedagen / terreinbezoeken op die 
als doel hebben mogelijke oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen uit te tekenen.
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Operationele doelstelling 4.4

Natuurpunt biedt haar leden een stem in het beleid

Natuurpunt geeft haar leden (zowel de individuele burgers als de aangesloten vrijwilligers-
groepen) een stem in het publieke en beleidsdebat.

Dat doen we door campagnes op het terrein, en/of actie via (sociale) media. Op die manier 
geven we een stem aan de bijna 100.000 gezinnen die lid zijn van Natuurpunt en aan de dui-
zenden vrijwilligers die zich dagdagelijks inzetten voor een natuurrijker Vlaanderen.

Acties:

• Natuurpunt heeft bijna 100.000 gezinnen als lid en vertegenwoordigt duizenden actieve 
vrijwilligers via honderden groepen. Daar zit een schat aan kennis en ideeën over hoe we 
de bescherming van de biodiversiteit en het duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten 
beter kunnen verankeren in de maatschappij. Wij zorgen voor de kanalen en instrumenten 
om die ideeën tot bij het beleid te krijgen. (recurrent)

• We ontwikkelen tools (petities, polls, platformen, draaiboeken, actiemodellen) voor onze 
vrijwilligers om hun stem naar het beleid te versterken.

Indicatoren

• Jaarlijks ontwikkelen of organiseren we minstens 1 sociale actie, campagne of tool

• die onze leden in staat stelt hun idee of mening naar het beleid te formuleren.

• Jaarlijks versterken we de stem van minstens 20% van de aangesloten vrijwilligersgroepen 
met een actie, campagne of tool.
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9. Financiering

9.1  Financiering beleidsplan

Volgnummer doelstelling % Aanwend-
ing subsidie

OD 1.1 Bereik verbreden door verwondering over de natuur op te 
wekken

9 %

OD 1.2 Betrokkenheid genereren via intense natuurbeleving 9 %

OD 1.3 Natuur beschermen 6 %

OD 2.1 De dagelijkse werking van de afdelingen ondersteunen 7 %

 OD 2.2 Rekruteren met aandacht voor vernieuwing, verjonging 
en continuïteit

9 %

OD 2.3 De structuren organiseren met het oog op een gedragen 
besluitvorming

5 %

OD 2.4 Elkaars werking versterken door een samenwerking-
skader af te spreken met alle regionale verenigingen geassocieerd 
met Natuurpunt

5 %

OD 3.1 Vrijwilligers versterken via kadervorming 6 %

OD 3.2 De samenwerking versterken, zowel binnen het eigen 
netwerk als erbuiten

5 %

OD 3.3 Methodieken ontwikkelen voor de groepen om het aan-
wezige en potentiële menselijke kapitaal zo goed mogelijk te be-
nutten en in te zetten

9 %

OD 3.4 Inzetten op nieuwe vormen van engagement en verenig-
ingsleven door ruimte te creëren voor experiment

5 %

OD 4.1 Via advies en overleg met andere actoren uit het midden-
veld zoeken we naar oplossingen op vraag van overheden … en 
voeren ze mee uit

5 %

OD 4.2 Proactief voorstellen ontwikkelen en aanbevelingen voor 
overheden – waar het kan ism andere maatschappelijke actoren

6 %

OD 4.3 Bouwen aan politiek en maatschappelijk draagvlak door 
gerichte communicatie

5 %

OD 4.4 Onze leden een stem in het beleid bieden 9 %

Totaal = 100 %
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9.2 Globale financiering

Minimummodel beleidsplan Uitbreiding  
(optioneel)

extra toelichting

I. € 
5,472,758.00

Bedrijfsopbrengsten

Omzet (btw-plichtige activiteiten)
70 € 0.00 Verkoop goederen boeken, advertenties, fietsen, 

promotiemateriaal, drukwerk, 
doorgefactureerde verzending

€ 0.00 verkoop boeken
€ 0.00 verkoop adver-

tenties
€ 0.00 verkoop drukwerk
€ 0.00 …..
€ 0.00 Verkoop diensten begeleiding, studienamiddagen, 

commissies, studiewerk
€ 0.00 begeleiding
€ 0.00 studiewerk
€ 0.00 ….
€ 0.00 Sponsoring/Partner-

ship
€ 0.00 sponsoring
€ 0.00 partnership
€ 0.00 Huur
€ 0.00 verhuur werkplek-

ken
€ 0.00 verhuur zalen
€ 0.00 Lidgelden
€ 0.00 lidgelden leden indien aan te rekenen met BTW
Andere Opbrengsten (niet-btw 
plichtig)

73 € 
732,190.00

Subsidies (overheden)

€ 0.00 Steden/gemeenten steden, gemeenten, intercom-
munales

€ 0.00 Provincie
Vlaamse overheid:

€ 
732,190.00

- structurele subsidie enveloppe financiering

€ 0.00 - niet structurele 
subsidie

€ 0.00 Federale Overheid Nationale Loterij, andere  
Federale subsidies
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€ 0.00 Brussels Gewest
€ 0.00 Europa
€ 0.00 Andere mengvorm van een van 

voorgaande, Waals Gewest, 
Duitstalige Gemeenschap, 
Franstalige Gemeenschap, 
buitenlandse overheden

€ 0.00 Steun 
(privaatrechtelijk)

private fondsen, stichtingen 
(Koning Bouwdewijnstichting, 
Ashoka,...)

€ 
669,057.00

Ondersteuning  
tewerkstelling

via, vivo, maribel, tussenkomst 
nettoloon, vermindering bv

€ 417,075.00 sociale maribel
€ 
251,982.00

VIA middelen

€ 0.00 DAC middelen
€ Lidgelden
€ lidgelden leden indien aan te rekenen zonder 

BTW
€ 
109,628.00

Giften legaten/terugname 
kapitaalsubsidies

74 € 0.00 Door te storten sub-
sidies

keuze: ofwel wel in opbrengst 
ofwel via balans

€ 0.00 Bijdragen als andere ngo’s bijdragen aan 
studie of onderzoek

€ Diverse verzekering schade,  
zitpenningen,...

II. € Bedrijfskosten

A. Handelsgoederen, grond- en 
hulpstoffen
€ 0.00 Inkopen
€ 0.00 Wijziging in voorraad 

: toename (+), af-
name (-)

B. Diensten en diverse goederen
61 € 13,980.00 Huur

€ 13,980.00 huur lokalen
€ 0.00 huur en huurlasten 

installaties, ma-
chines

€ 55,840.00 Onderhoud en her-
stellingen

gebouw, alarm, linnen, telefoon-
centrale, software

€ 10,000.00 onderhoud en  
herstel gebouwen
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€ 37,440.00 onderhoud en 
herstel kantooruit-
rusting

€ 8,400.00 onderhoud rollend 
materieel

€ 
1,047,231.00

Leveringen aan de 
organisatie

€ 35,000.00 nutsvoorzieningen
€ 75,675.00 secretariaatskosten
€ 
255,614.00

werkingskosten

€ 1,201.00 werkkledij
€ 61,056.00 telefonie, internet
€ 22,350.00 promotie
€ 33,950.00 vergaderingen, con-

gressen,  
vorming

€ 
249,935.00

verzendingskosten

€ 
290,800.00

kopies/drukwerk

€ 21,300.00 Foto & diamate-
riaal/documantatie

€ 350.00 akte- & publicatie-
kosten

€ 14,000.00 Vergoedingen aan 
derden

€ 0.00 boekhoudkantoor/
revisor

€ 5,000.00 juridische diensten
€ 9,000.00 dienstprestaties consultancy,…
€ 0.00 sociaal secretariaat
€ 92,880.00 Lidgelden/ bijdragen
€ 4,050.00 Representatiekosten restaurant, geschenken, …
€ 41,361.00 Verzekeringen brand, BA,omnium, 

reis,diefstal….
€ 36,990.00 Verplaatsingkosten binnenland, buitenland, cambio, 

co2 compensatie
€ Diverse kostenvergoe- 

ding vrijwilligers/
afrdrachten

C. Bezoldigingen, sociale lasten en 
pensioenen

62 € Bruto lonen
€ brutolonen (incl VG 

en EP)
€ 0.00 vakantiegeld
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€ 0.00 eindejaarspremie
€ 0.00 Werkgeversbijdragen rsz wg
€ 15,500.00 Andere per-

soneelkosten
vorming

€ 0.00 AO verzekering interbedrijfsgeneeskundige 
dienst, soc abon, kantiene vorm-
ing, selectie….

€ 0.00 toevoeging en 
terugname vakan-
tiegeld

63 D. Afschrijvingen en waardevermin-
deringen op vaste activa
€ 411,945.00

E. Waardevermindering op voor-
raden, bestellingen in uitvoering, 
vorderingen
€ 0.00

F. Voorzieningen voor aan te gane 
risico’s en kosten

voorziening onderhoudswerken 
gebouw

€ 0.00

64 G. Andere bedrijfskosten

€ 7,900.00 Belastingen en taksen roerende en onroerende voorhef-
fing, gemeentebelasting, gewest, 
patrimonium,  
rechtspersonen….

€ 0.00 Niet aftrekbare btw

€ 0.00 Door te storten sub-
sidies

Bedrijfsresultaat
-€ 
171,095.00

IV. Financiële opbrengsten intresten lening, bankkosten, 
negatieve betalingsverschillen

€ 0.00

V. Financiële kosten

€ 44,150.00

Algemeen resultaat
-€ 
215,245.00
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10. Overzicht lokale afdelingen

Lijst lokale groepen op 1/5/2016

Afdelingen Kernen

Natuurpunt Aalst  
Natuurpunt Aalter  
Natuurpunt Aarschot  
Natuurpunt Aartselaar  
Natuurpunt Affligem-Liedekerke Natuurpunt Affligem-Liedekerke, Kern Affligem
 Natuurpunt Affligem-Liedekerke, Kern Liedekerke
Natuurpunt Alken  
Natuurpunt Antwerpen Noord vzw Natuurpunt Antwerpen Noord, Kern Brasschaat
 Natuurpunt Antwerpen Noord, Kern Brecht
 Natuurpunt Antwerpen Noord, Kern Kapellen
 Natuurpunt Antwerpen Noord, Kern Polderdistrict
 Natuurpunt Antwerpen Noord, Kern Schoten
 Natuurpunt Antwerpen Noord, Kern Stabroek
 Natuurpunt Antwerpen Noord, Kern Wuustwezel
Natuurpunt Antwerpen Stad  
Natuurpunt As  
Natuurpunt Asse  
Natuurpunt Aulenteer  
Natuurpunt Avelgem  
Natuurpunt Balen-Nete  
Natuurpunt Beernem  
Natuurpunt Beersel  
Natuurpunt Begijnendijk  
Natuurpunt Bekkevoort  
Natuurpunt Beringen  
Natuurpunt Bertem  
Natuurpunt Blankenberge  
Natuurpunt Bocholt  
Natuurpunt Boortmeerbeek  
Natuurpunt Borgloon  
Natuurpunt Boven-Dender  
Natuurpunt Boven-Schelde  
Natuurpunt Bree  

Natuurpunt Brugge  

Natuurpunt Brussel  

Natuurpunt Damme  

Natuurpunt De Buizerd vzw  

Natuurpunt De Haan  
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Natuurpunt Borgloon  
Natuurpunt Boven-Dender  
Natuurpunt Boven-Schelde  
Natuurpunt Bree  
Natuurpunt Brugge  
Natuurpunt Brussel  
Natuurpunt Damme  
Natuurpunt De Buizerd vzw  
Natuurpunt De Haan  
Natuurpunt De Herk-Heers  
Natuurpunt De Putter  
Natuurpunt De Ratel Nevele  
Natuurpunt De Torenvalk vzw  
Natuurpunt De Vlasbek vzw  
Natuurpunt De Wielewaal Natuurpunt De Wielewaal, Kern Zandhoven
Natuurpunt De Wulp  
Natuurpunt Deinze Zulte  
Natuurpunt Denderleeuw  
Natuurpunt Dendermonding  
Natuurpunt Diepenbeek  
Natuurpunt Diest  
Natuurpunt Dilbeek  
Natuurpunt Druivenstreek  
Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem, Kern Kiekebossen
Natuurpunt Erpe-Mere  
Natuurpunt Gaverstreke  
Natuurpunt Geel Meerhout  
Natuurpunt Genk  
Natuurpunt Gent vzw Natuurpunt Gent, Kern Assels
 Natuurpunt Gent, Kern Bourgoyen-Ossemeersen
 Natuurpunt Gent, Kern Damvallei
 Natuurpunt Gent, Kern Deurle-Latem
 Natuurpunt Gent, Kern Gentbrugse Meersen
 Natuurpunt Gent, Kern Sint-Pieters-Buiten
Natuurpunt Gete-Velpe Natuurpunt Gete-Velpe, Kern Geetbets
 Natuurpunt Gete-Velpe, Kern Zoutleeuw-Kortenaken
Natuurpunt Gistel-Oudenburg  
Natuurpunt Grimbergen  
Natuurpunt Grote Nete  

Natuurpunt De Herk-Heers  

Natuurpunt De Putter  

Natuurpunt De Ratel Nevele  

Natuurpunt De Torenvalk vzw  
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Natuurpunt Gulke Putten  
Natuurpunt Haacht vzw  
Natuurpunt Haaltert  
Natuurpunt Halle  
Natuurpunt Ham  
Natuurpunt Hamme  
Natuurpunt Hamont-Achel  
Natuurpunt Hasselt-Zonhoven Natuurpunt Hasselt-Zonhoven, Kern Groencomité 

Stokrooi, Kuringen, Kermt
 Natuurpunt Hasselt-Zonhoven, Kern Herk en Mombeek
Natuurpunt Hechtel-Eksel  
Natuurpunt Heist-op-den-Berg  
Natuurpunt Herent  
Natuurpunt Herzele  
Natuurpunt Heusden-Zolder  
Natuurpunt Hobokense Polder vzw  
Natuurpunt Holsbeek  
Natuurpunt Houtem  
Natuurpunt Houthalen-Helchteren  
Natuurpunt IJsvogel Opwijk  
Natuurpunt IJzervallei  
Natuurpunt Jabbeke  
Natuurpunt Kampenhout  
Natuurpunt Kanaalregio - Bos van Aa  
Natuurpunt Kasterlee  
Natuurpunt Keerbergen  
Natuurpunt Kievit  
Natuurpunt Kinrooi  
Natuurpunt Klein-Brabant  
Natuurpunt Knokke-Heist  
Natuurpunt Kortenberg  
Natuurpunt Kortessem  
Natuurpunt Kortrijk  
Natuurpunt Krekel Anzegem  
Natuurpunt Lanaken  
Natuurpunt Land van Reyen Natuurpunt Land Van Reyen, Kern Lint, Boechout
 Natuurpunt Land van Reyen, Kern Mortsel
Natuurpunt Landen  
Natuurpunt Lede  
Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden 
vzw

 

Natuurpunt Leopoldsburg-Heppen  
Natuurpunt Leuven  
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Natuurpunt Lille  
Natuurpunt Linter  
Natuurpunt Londerzeel  
Natuurpunt Lovendegem  
Natuurpunt Lubbeek  
Natuurpunt Lummen  
Natuurpunt M.O.Lennik  
Natuurpunt Maasland-Noord  
Natuurpunt Maasmechelen  
Natuurpunt Machelen-Vilvoorde-Stee-
nokkerzeel

 

Natuurpunt Maldegem-Knesselare  
Natuurpunt Mandelstreke Natuurpunt Mandelstreke, Kern De Reiger
Natuurpunt Markvallei vzw  
Natuurpunt Mechels Rivierengebied Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Cassenbroek/

Bonheiden
 Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Mechelen

 
Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Sint Katelijne 
Waver

 Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Willebroek
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken  
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode en 
Peer

 

Natuurpunt Meise  
Natuurpunt Merchtem  
Natuurpunt Middenkust Natuurpunt Middenkust, Kern Mier
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede  
Natuurpunt Neerpelt  
Natuurpunt Nete & Aa Natuurpunt Nete & Aa, Kern Herentals-Olen
 Natuurpunt Nete & Aa, Kern Herenthout-Grobbendonk
 Natuurpunt Nete & Aa, Kern Vorselaar
Natuurpunt Netebronnen Natuurpunt Netebronnen, Kern Balen
 Natuurpunt Netebronnen, Kern Mol-Dessel
Natuurpunt Nieuwerkerken  
Natuurpunt Ninove  
Natuurpunt Noorderkempen  
Natuurpunt Noord-Limburg  
Natuurpunt Oosterzele  
Natuurpunt Oostkamp  
Natuurpunt Opglabbeek  
Natuurpunt Oude Spoorweg  
Natuurpunt Oudenaarde Plus Natuurpunt Oudenaarde, Kern Bos t’ Ename
 Natuurpunt Oudenaarde, Kern Oudenaarde
Natuurpunt Pajottenland Natuurpunt Pajottenland, Kern Gooik
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 Natuurpunt Pajottenland, Kern Pepingen
 Natuurpunt Pajottenland, Kern Roosdaal
Natuurpunt Poperinge-Vleteren  
Natuurpunt Regio Zelem  
Natuurpunt Riemst  
Natuurpunt Rode  
Natuurpunt Ronse  
Natuurpunt Rotselaar  
Natuurpunt Ruidenberg  
Natuurpunt Rupelstreek  Natuurpunt Rupelstreek, Kern Boom-Rumst
Natuurpunt ‘s Heerenbosch  
Natuurpunt Scheldeland  
Natuurpunt Schelde-Leie  
Natuurpunt Scherpenheuvel-Zichem  
Natuurpunt Schijnvallei vzw  
Natuurpunt Ternat  
Natuurpunt Tessenderlo  
Natuurpunt Tielt-Winge  
Natuurpunt Torhout  
Natuurpunt Tremelo  
Natuurpunt Turnhoutse Kempen  Natuurpunt Turnhoutse Kempen, Kern Ravels
Natuurpunt Velpe-Mene Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Bierbeek
 Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Boutersem
 Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Glabbeek
 Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Hoegaarden
 Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Tienen
Natuurpunt Vlaamse Ardennen Natuurpunt Vlaamse Ardennen, Kern Kluisber-

gen-Maarkedal

 
Natuurpunt Vlaamse Ardennen, Kern Rondom 
Burreken

Natuurpunt Voeren  
Natuurpunt Voorkempen Natuurpunt Voorkempen, Kern Voorkempen
 Natuurpunt Voorkempen, Kern Zoersel
Natuurpunt Vrienden van het  
Schulensbroek vzw  
Natuurpunt Waarschoot  
Natuurpunt Waasland Noord  
Natuurpunt Wamp en Neten  
Natuurpunt Waregem  
Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever 
vzw  
Natuurpunt Wemmel  
Natuurpunt Wervik  
Natuurpunt Westerlo  



56 BELEIDSPLAN NATUURPUNT VZW 2017-2021

Natuurpunt Westkust  
Natuurpunt Westland  
Natuurpunt Wevelgem-Menen Natuurpunt Wevelgem-Menen, Kern Menen
 Natuurpunt Wevelgem, Kern Wevelgem
Natuurpunt Wezembeek-Oppem  
Natuurpunt Zaventem  
Natuurpunt Zedelgem  
Natuurpunt Zemst  
Natuurpunt Zingem  
Natuurpunt Zomergem  
Natuurpunt Zuidoost-Limburg Natuurpunt Zuidoost-Limburg, Kern Hoeselt-Tongeren
 Natuurpunt Zuidoost-Limburg, Kern Spouwen
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen  
Natuurpunt Zuid-Waasland  Natuurpunt Zuid-Waasland, Kern Lokeren-Daknam
Natuurpunt Zutendaal  
Natuurpunt Zwalmvallei  
Natuurpunt Zwevegem  


