
Planning 2018



Meer en betere 
natuur

Noah Janssen



Na de invoering van het nieuwe Natuurdecreet volgt nu de 
overgang van het oude naar het nieuwe systeem:

• Overzetten beheerplannen

• Gevolgen voor de vrijwilligers

• Wat gaan we allemaal doen?

Het nieuwe natuurdecreet



• Appreciatie

• Transparantie 
over inzet van de 
mensen                                               
en middelen, 

• Opleidingen en                                             
ondersteuning

• Coach de coach

Natuurbeheer 2.0 wordt uitgerold



Beheersubsidies: €4.448.956

Vrijwilligersbegroting
; € 382.000; 9%

Patrimonium; 
€ 356.864; 8%

Vee; €
140.156; 3%

Ploegen; €
717.747; 16%

Doorrekening 
NLZ; 

€ 1.700.000; 
38%

Consulenten; 
€ 215.635; 5%

Algemeen; 
€ 936.554; 

21%



• Versterking team 
planners: 1 Extra VTE 
om input te geven                                              
in opmaak tools en 
overleg met ANB

• Versterking team 
projecten: 1 Extra VTE

• Interne organisatie en 
werkprocessen blijvend 
verbeteren: concrete 
stappen

Versterking team 



• Efficiëntere 
organisatie van de 
beheerwerken door 
inzetten IT: BWA, 
CMSI, app voor op 
het terrein

• Extra werkkracht: 
1/2de VTE 
ontwikkelaar IT

Inzetten op digitalisering



Performant 
natuurbedrijf



Aandacht voor onze ploegen 

• Acties in het kader van het verzuimbeleid, o.a. 
• re-integratie van langdurig zieken 

• focus op snelle vervangingen van zieken (vooral bij de 
terreinploegen)

• Acties gericht op het welzijn in de terreinploegen 
(bevorderen van de samenwerking ploegbegeleider en 
consulent – opvolgen van werkdruk)

• Sensibiliseren over en inzetten op belang van sociale 
begeleiding van onze doelgroepwerknemers (+ 
investeren in opleiding) 



Kennis 
opbouwen en 
delen



• Beheerteamdag en 
thema-excursies

• Natuur.focus

• Studiedag 10 jaar 
waarnemingen.be 
studiedag en wedstrijd

Kennis opbouwen en delen



Beweging
Lotte Verplancke



Nieuwe mensen betrekken? 

Heel eenvoudig: in 3 stappen!

1. Eerst naar binnen: start bij je groep = 2018

2. Dan naar buiten: spreek mensen actief aan

3. En dan: soigneren & experimenteren!

 Startschot van dit traject op AV 2 december 2017

2018: Iedereen Natuurpunter!



INTERN
2018-2019-2020

Natuurpunt-
groepen

Bekendmaken

Ondersteunen:

TRAJECT

EXTERN
2019 (-2020)

Leden

Publiek

Bekendmaken

Aanspreken

CAMPAGNE

EXPERIMENT
2020

Andere 
profielen

Onderzoeken

Beleidsplan: 3 luiken
met een verschillende fasering



Vrijwilligersopleidingen



• In overleg met de regionales werken we aan een 
samenwerkingskader

Overleg regionales



• Fusie verder consolideren en inwerken nieuwe directeur

• Vernieuwing aanbod en werking:
• Vormingsconsulenten per provincie 

• Project E-learning

• Cursus Natuurgids evalueren en bijsturen

• Cursusaanbod jaarlijks evalueren

• Vrijwilligersopleidingen verder ondersteunen

• Toekomstplan huis Turnhout

• Innovatie d.m.v. projecten 

Onze educatieve poot krijgt nieuw 
elan



Maatschappelijk 
draagvlak vergroten

Joris Gansemans



Naar 109.000 leden in 2018: +5% 
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106.600 leden op 1/12/2017



Onderzoek reputatie Natuurpunt



2018 - 19 verkiezingsjaren

• Gemeenteraadsverkiezingen
• Natuur dichtbij
• Afdelingen: rechtstreeks contact
• Publiek: actie vanaf juni

• Vlaamse, Federale, Europese 
verkiezingen 2019



5-jarenplan met 
strategische 
doelen

Doorkijk 2022

Wim Van Gils



Transparantie

Natuurpunt handelt transparant vanuit een 
kader van normen en waarden



• Innoveren inzake interne 
processen, sociale 
organisatie, activiteiten, 
producten, verdienmodellen

• Innovatiestrategie 
ontwikkelen 

Innovatie



Natuurpunt is een 
beweeglijke en efficiënte 
organisatie

Organisatie



Nog betere ondersteuning van 
vrijwilligers



• Nieuwe inzichten incorporeren

• Nieuwe invalshoeken gebruiken om belang natuur te 
benadrukken en nieuw publiek aan te spreken

Natuur & welzijn en 
klimaatadaptatie incorporeren



• Nood aan een visie op het 
belang van de natuur en 
de plaats van natuur in 
het toekomstige 
Vlaanderen

• Boek in de maak: 

‘de kracht van de natuur’

• Samen afwerken in 2018  

Visie op de natuur



 nieuwe thema’s en ideeën …

om ambitieuze doelen voor natuur 
ingang te doen vinden

• BRV / betonstop
• landbouw
• klimaat-adaptatie
• gezondheid & welzijn
• ….

Voorop in het publieke debat



Natuurpunt is een sterk merk



Expertenrol versterken



• Onze vorm, taal, activiteiten, partnerkeuze zorgt voor 
een nieuw, divers publiek

• We richten ons op kinderen

• We kiezen één andere

doelgroep uit

We bereiken de juiste doelgroepen



Bedankt!


