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Verslag workshop AV Natuurpunt 

Datum 2 december 2017   

 

Thema  Communicatie   

  

 

De reputatie van Natuurpunt is haar hoogste goed. Ze bepaalt in grote mate bepaalt of mensen 
bereid zijn om vrijwilliger te worden, lid te worden, geld te schenken, samen te werken of te 
luisteren. Maar wat is onze reputatie? Wat is er sterk? Wat schort er? 

Tijdens de workshop over communicatie tijdens de Algemene Vergadering van Natuurpunt op 2 
december 2017 gingen we op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:  

 Welke elementen van de reputatie van onze vereniging maken dat mensen worden 
aangetrokken?  

 Welke perceptieproblemen zijn er die mensen weerhouden om vrijwilliger te worden? 

 
In dit verslag vind je de weerslag van die inventarisatie.  

Wegens tijdsgebrek zijn we niet tot de bespreking van goede voorbeelden gekomen. Die moeten een 
latere keer worden bevraagd. 

 

Verslag: Sanne Huysmans en Joris Gansemans 

 

GROTE LIJNEN & CONCLUSIES 

 

Positieve thema’s:  Wat maakt ons aantrekkelijk voor nieuwe vrijwilligers? 
 
Thema: Het is zinvol als vrijwilliger actief te zijn bij Natuurpunt 
Je inzetten voor de natuur in de buurt wordt door veel mensen als zeer zinvol ervaren. Zeker in 
crisistijden gaan mensen op zoek naar zaken van waarde dicht bij huis. Samen gaan we voor een 
duidelijk goed doel! Dat Natuurpunt groot en machtig is geworden, is daarbij een pluspunt. Jouw 
bijdrage levert nog meer op. 

 Meer communiceren lokaal van wat we allemaal doen en bereiken, de positieve resultaten in 
de verf zetten.  

 Ook door mensen te verwennen op werkdagen, vb door aanbieden van soep en snoep 
 Mensen kansen durven geven om te vernieuwen. Vb: repaircafé – staat verder af van onze 

corebusiness, maar het bleek de ideale springplank om nieuwe vrijwilligers te engaren 
 
Thema: Natuur in mijn buurt trekt mensen aan. Natuurpunt zorgt voor de natuur in mijn buurt. 
Natuurpunt is uniek en aantrekkelijk door de focus op bereikbare natuur in Vlaanderen, dicht bij huis, 
gerealiseerd door lokale vrijwilligers. Mensen kunnen onze natuurgebieden, het meest tastbare 
resultaat van het werk van onze vereniging, komen bezoeken, ruiken, voelen. Wij zijn de vereniging 
die tastbare zaken realiseert op het terrein en daarvoor samenwerkt met al wie de natuur een warm 
hart toedraagt. Dat Natuurpunt haar gebieden ook openstelt voor niet-leden is een bijzonder sterke 
troef. 

 Dit aspect moeten we blijven in de kijker zetten. In al onze communicatie moet het aspect 
van dichtbije natuur, door vrijwilligers, doorwerken 
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Thema: Natuur en duurzaamheid zijn de thema’s van de toekomst 
Recht op schone lucht, natuur en gezondheid, veilig en duurzaam voedsel – dat worden de thema’s 
van de toekomst. Dat voel en zie je aan alles. Met Natuurpunt kunnen we ons in het centrum van het 
maatschappelijk debat plaatsen. Daar komt ook bij dat alles wat ambachtelijk, lokaal en authentiek is 
bijzonder veel bijval krijgt tegenwoordig. Daar zetten we nog veel te weinig op in. 
 
Thema: Natuurpunt, daar kan je bijleren 
Bij Natuurpunt zitten de natuurexperts. Daar staan we voor bekend. Dat kan afschrikken, maar als je 
het goed brengt, kan het ook net aantrekkelijk zijn. Door mensen te verwelkomen en op 
toegankelijke manier te laten kennis maken met de natuur, kan je veel mensen ‘empoweren’.  

 Ook via het verspreiden van kennis kan je de reputatie verbeteren, op voorwaarde dat je dat 
toegankelijk brengt. En niet vanuit de ivoren toren. De verkennerscursussen zijn daar een 
goed voorbeeld van, net zoals veel gegidste wandelingen. 

 
Thema: Warm nest 
Veel deelnemers aan de workshop haalden aan dat Natuurpunt een warm nest is, dat je er vrienden 
voor het leven maakt. Dat het een familie is. Dat komt nu maar heel beperkt uit de verf in onze 
communicatie. 

 Dit vanaf de start in de verf zetten door een betere onthaalcultuur, bv. aanduiden van een 
peterfiguur die bij alle activiteiten nieuwe mensen aanspreekt 

 
Thema: Er heerst een sterk groepsgevoel  
Dit sluit aan bij het ‘warm nest’. Het is tegelijkertijd een positief punt, maar het kan ook mensen 
afstoten. Als een groep heel hecht lijkt, is het voor nieuwkomers niet gemakkelijk om er bij te komen.  

 Groepsgevoel versterken door mensen kansen te geven en grenzen van mensen te 
respecteren (niet te veel te eisen).  

 
Thema: Natuurpunt is een sterk merk 
Enkele deelnemers aan de workshop vermelden dat de merknaam van Natuurpunt al volstaat om 
mensen aan te trekken.  

 Dat pleit ervoor om nog meer gerichte aanpak op het merk Natuurpunt uit te bouwen. 
 
 
Negatieve thema’s   
 
Thema: We worden gezien als groene fundamentalisten en geitenwollensokkendragers 
Uit de begindagen van de natuurbeweging dragen we het imago mee van een vereniging van 
wereldvreemde natuurliefhebbers, die enkel respect hebben voor mensen die evenveel afweten van 
de natuur als wijzelf. Hoewel dit beeld af en toe nog wordt bevestigd, is onze vereniging al ver voorbij 
dit stadium.  

 Daarom is het van belang om clichébevestigende beelden te vermijden en - ook in de 
verhalen die we brengen - in te zetten op het in de markt zetten van de dynamische, sociale 
vereniging die we ondertussen geworden zijn. Met beide voeten in de maatschappij. 

 Ombuigen naar ons doel: “natuur voor iedereen” 
 
Thema: associatie met de partij Groen 
Veel deelnemers aan de workshop wijzen op het feit dat er erg gemakkelijk de link wordt met de 
partij Groen. Dat is zeker niet altijd een voordeel, omdat het op politiek vlak net interessant is om 
neutraal te zijn én zo over te komen. 

 Samenwerking zoeken met alle democratische partijen en daar ook mee uitpakken. 
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Thema: een groep van ruziestokers 
Een aspect dat bij enkele deelnemers werd aangehaald: Natuurpunt komt soms over als een bende 
ruziestokers en eeuwige klagers. Niets mag. Vanalles moet. Het groene vingertje zwaait. 

 Samenwerking zoeken met zoveel mogelijk partners uit de samenleving en daar ook mee 
uitpakken. 

 
 
Thema: We doen niets anders dan bomen kappen, ganzen vergassen,… 
Natuurpunt torst het imago ‘de grootste ontbosser van Vlaanderen’. Ook het vergassen van ganzen is 
al een paar keer zwaar in de media gekomen. Dat is niet fijn voor een natuurorganisatie. Als wij 
bomen rooien, gebeurt dat om nieuwe natuur te creëren, als we ganzen doden is dat om overlast te 
vermijden en inheemse vegetaties en vogels te beschermen. Maar die boodschap valt niet altijd even 
gemakkelijk te communiceren. De communicatie over onze relatie met bossen moet daarom op twee 
sporen lopen. Enerzijds moeten we aantonen dat we wel degelijk veel en waardevolle bossen 
beheren en creëren. We beheren 7000 hectare bos. Met acties als Bos voor Iedereen zetten we ons 
in de markt als bebosser. Daarnaast moeten we ook helder en begripvol communiceren over de 
ontbossingen die we wel uitvoeren. 
 

 Uitleggen waarom we het doen! Communicatie is de key 
 Waar mogelijk, de communicatie te laten voeren door de overheid.  
 Ook veel en helder communiceren over de resultaten van ons werk 

 
Thema: We vergaderen te veel 
Bij veel aanwezigen op de workshop kwam naar voor dat we te veel vergaderen. Dat is niet 
aantrekkelijk voor nieuwe vrijwilligers. 

 Positief ombuigen door efficiënt en gezellig te vergaderen, nieuwelingen de kans te geven 
om NP te leren kennen door toegankelijkheid te vergroten en vb. geen afkortingen te 
gebruiken  

 
Thema: Prikkeldraad, we sluiten natuurgebieden af  
Een vaak weerkerend thema op de workshop is de stelling dat wanneer Natuurpunt een gebied in 
handen krijgt, het er een prikkeldraad rond zet en afsluit voor bezoekers. Het tegengestelde is echter 
waar. Gebieden die we in handen krijgen, worden meestal opengesteld voor wandelaars, en in 
mindere mate fietsers en paardrijders. Heel soms, bijvoorbeeld voor vleermuizenforten of heel 
kwetsbare vegetaties, doen we dat wel.  
 

 Achter elk negatief verhaal, het positieve verhaal meegeven. 
bv. fort wordt afgesloten in bepaalde periode om vleermuizen te beschermen en hiervan ook 
de resultaten mee te geven. Als je de beslissing goed uitlegt, ondervind je weinig weerstand. 

 Communicatie over natuurbeleving prominent blijven voeren, op de website, het 
Natuur.blad en onze andere communicatiemiddelen. 
 

 

 

INVENTARIS GOEDE VOORBEELDEN  

 Noteer hier de goede voorbeelden die aan bod komen tijdens de workshop, zodat we een 
inspiratielijst hebben van mensen die we nadien eventueel gericht opnieuw kunnen 
contacteren ifv ondersteuning andere groepen, artikels in NP Blad, vrijwilligersnieuwsbrief 
e.d.  

Voorbeeld Naam verteller Afdeling/werkgroep Korte omschrijving 
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Iedereen 
aanspreken  

Erik De 
Keersmaeker 

 Iedereen minstens één keer aanspreken 
om openheid te creëren (op ledenavond 
moet iedereen aangesproken zijn, mag 
echt niet zijn dat iemand naar huis gaat 
zonder aangesproken te zijn) 

 Peterschap   Peterschap: 1 à 2 mensen aanduiden 
binnen de afdeling die als taak hebben 
om nieuwe mensen aan te spreken op 
evenementen, vergaderingen,…  

Taalgebruik    Stoppen met afkortingen te gebruiken 
om nieuwe mensen niet uit te sluiten 

Kansen geven    Jonge mensen ruimte te geven om 
dingen te organiseren en kansen geven 
en dan zelf op achtergrond treden als 
bestuurder. Het volledig uit handen 
durven geven. Vb: repair café laten 
organiseren door jonge moeder van drie  

 
 

WAT HEBBEN WE GELEERD VANDAAG? 

 Noteer hier op Piet Huysentruyt-wijze welke lessen we hebben geleerd vandaag in deze 
workshop 
 

1.  Er zijn heel wat sterke punten die we kunnen gebruiken om vrijwilligers aan te trekken, we 

moeten deze nog meer in de verf zetten door er actiever mee naar buiten te komen (er meer over 

communiceren. Niet alleen focus op biodiversiteit).  

2. Er bestaan ook heel wat drempels die mensen kunnen weerhouden om vrijwilliger te worden, hier 

moeten we ons nog meer bewust van worden en actief mee aan de slag gaan om de drempel te 

verlagen.  


