
 
Merkstrategie
Natuurpunt: 
concept
en voorbeelden



•Waarom hebben we een 
communicatiedienst? 
Wat is onze taak?
•Bevragingen en analyse
•Ronde van de afdelingen

Aanleiding



Kerntaak:
Verbondenheid 
met het merk 
‘Natuurpunt’ 

vergroten







Een merk, 
dus.
Maar wat 
betekent 
dat?



Eikes!! Een merk?



Eikes!! Een merk?



Eikes!! Een merk?



Eikes!! Een merk?



Eikes!! Een merk?



Een logo is geen merk! Oh neen.



In het hoofd van mensen

Ervaringen

Door het opkopen -en/of 

beheren komen er terug 

waardevolle natuurgbieden en 

kunnen wij ervan genieten.

Omdat je ook een 
magazine ontvang en 

omdat het nuttig is 
voor de toekomst van 

de natuur.“meer steun 
betekent meer 

invloed”

Verwachtingen

zeker  om de 
natuur beter te 
leren kennen



Wat is een merk?

Waarde
n Hoe

Waarom 
&

Belofte Vorm &
Inhoud



Waarden Liefde
voor natuur

Verbonden

Geëngageer
d

Lokaal 
verankerd

Daadkrachtig

Balans 
tussen

dialoog en
confrontatie

Transparan
t



Waarom
? Kwetsbare 

natuur 
beschermen

Hoe?



Getrapte communicatie



Verwonderen Beleven

Beschermen Verenigen



Trechter: een maand op de website

63.341 
bezoekers op 
pagina‘s natuurgebieden

11.707
Clicks op download
wandelplannetjes 

8.319 
mails verzonden 

95 nieuwe leden.
(476 in totaal op de site)



Wat is een merk?

Waarde
n Hoe

Waarom 
&

Belofte Vorm &
Inhoud



Onze belofte



Voor natuurliefhebbers is Natuurpunt 
een brede vrijwilligersvereniging die de 
kwetsbare en bedreigde natuur in het 
dichtbevolkte Vlaanderen beschermt. Wij 
willen mensen de natuur dicht bij huis 
laten ontdekken en beleven. Zo willen we 
hen aanzetten om zelf actie te 
ondernemen voor de natuur.

Onze belofte



Belofte verschilt per doelgroep. 
Maar de kern is gedeeld

99%

Partners

Door-wint
erde 

natuurlief-
hebbers Personeel

Leden

Vrijwilligers 
en 

bestuurders



Natuur voor iedereen

Baseline



Natuur van bij ons
door vrijwilligers

Wat maakt ons
uniek?



Wat is een merk?

Waarde
n

Hoe
Waarom 
& Belofte

Vorm &
Inhoud



Activiteiten Verhalen

Pers Openstelling



Dragers in vaste huisstijl



Bekendheid



Welke toon willen 
we gebruiken?



Boodschappen over natuur



Verlies



Liefde



Noodzaak



Actie!



De formule



Ja, echt altijd!

Boodschappen





Welke uitdagingen 
zien we?



Perceptieprobleem #1: we sluiten de 
natuur af



Natuur als doodgraver van de 
landbouw







De emmer der vernederingen



•Communicatie Afdelingen en werkgroepen 
een hoger niveau
•Visie geformuleerd en bekend
•Meer video dan vandaag
• Transparantie
•Opiniemakers
•De zichtbaarheid in onze eigen gebieden en 
bezoekerscentra
•Naamsbekendheid stijgt. Jonger en hipper 
imago.

Uitdagingen voor de toekomst (1)



•Vooral inzetten op gezondheid.
•Werking met kinderen.
•Medewerker Comm afgevaardigd per dienst 
•Elke dienst communicatie-ambassadeur
•We hebben zicht op de interne appreciatie 
van onze werk

Uitdagingen voor de toekomst (2)



Kernopdracht Dienst 
Communicatie





•Zelf communicatiedragers 
maken. 
•Samenwerking opzetten 
met collega’s uit andere 
diensten
•Collega’s, vrijwilligers en 
leden aanzetten en 
ondersteunen in rol als 
ambassadeur voor 
Natuurpunt

Hoe?



Kernopdracht



•Gepersonaliseerd en op maat
•Emotie & beleving
•Van centraal naar decentraal 
•Meten is weten

Processen



• Jenny Dedoncker (layout: bewaking huisstijl, folders, flyers, 
campagnebeelden) (+250 drukwerken per jaar)

• Joris Gansemans - Diensthoofd
• Hendrik Moeremans - pers en media (+4500 meldingen in de 

pers), Natuur.blad, video
• Sofie Versweyveld - hoofdredactie Natuur.blad en coördinatie 

en eindredactie drukwerken (4xNatuur.blad + eindredactie 
+250 drukwerken per jaar)

• Liselotte Vanderoye (Vogelweekend, Aankomst Exp, BVI, 
Coördinatie kleinere campagnes)

• Natalie Meeuwis (Fotowedstrijd, Expeditie, N8)
• Anneleen Vanthillo - webmaster, copywriter en social media 

(+1,2 miljoen bezoekers per jaar, +4500 nieuwe leden per jaar, 
+3000 activiteiten)

• Esther Toussaint - communicatieverantwoordelijke Natuurpunt 
CVN, webmaster, coach Personeelsdienst,…

Medewerkers



Taak Tijdsbesteding
Administratie 35
Campagnes 359
Coaching en 
ondersteuning 54
Coördinatie 84
Drukwerk 115
Externe artikels 10
Interreg 30
Lay-out 245
LIFE 4
Natuur.blad 93
Natuurbericht 60
Nieuwsbrieven 37

Werkverdeling

Openstelling 15

Opleiding 8

Overleg 84

Pers 123

Publicaties 10

Social media 106
Teksten 
schrijven 4

Varia 64

Video 25

Webmaster 137



•Wekelijkse dienstvergadering
•Communicatiekalender => redactiekalender
•Drukwerkenaanvraag
•webmaster@natuurpunt.be

Planningstools



• De Barbaren: layout Natuur.blad en uitwerking huisstijl

• Drukkerij Bulckens: drukwerken (papier en buitengewone materialen)

• Intracto: website ontwikkeling en onderhoud

• Roto Smeets: druk Natuur.blad

• ABSI: hosting website

• Stapel.be: concept Natuur.blad

• AGConsult: usability website

• BPost: verzending Natuur.blad

• Tovenaar van Ros: video

• Campaign Monitor: verzending nieuwsbrieven

• Formstack: formulierentool

• GoPress: persoverzicht

Partners en tools


