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Wij zijn thuis in de natuur 
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Over het concept jaarplan 2023  
 

Voor je ligt het concept jaarplan 2023. Hierin worden de dromen uit de meerjarenvisie 2021-

2025 vertaald naar concrete plannen voor komend jaar. Het document is mede tot stand 

gekomen dankzij input van de leden tijdens de bestuurdersconferentie, de Landelijke Raad 

vertegenwoordigd vanuit de regio overleggen en dankzij de antwoorden op de grootschalige 

ledenenquête t.b.v. de meerjarenvisie 2021-2025. Vanuit de levensdomeinen zoals beschreven 

in de meerjarenvisie is ervoor gekozen om in ons jaarplan drie prioriteiten centraal te stellen, 

waar we op dit moment als landelijke vereniging denken het meeste verschil te maken.  

 

In hoofdstuk 2 lees je in het kort over de dromen uit de meerjarenvisie waar het jaarplan op 

gebaseerd is. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de drie prioriteiten voor komend jaar toegelicht 

en uitgewerkt. Tot slot komt in hoofdstuk 4 onze werkwijze aan bod die nodig is om de uitvoering 

van het jaarplan 2023 tot een succes te maken. Als bijlage is de campagnekalender voor 

volgend jaar opgenomen met daarin ook suggesties hoe afdelingen en provincies hierop in 

kunnen haken. Ook is hierin een overzicht met alle projecten en contactpersonen te vinden. 

 

 

  

file:///C:/Users/Myrte%20Versteeg/Downloads/ivn_meerjarenvisie_2021_0.pdf
file:///C:/Users/Myrte%20Versteeg/Downloads/ivn_meerjarenvisie_2021_0.pdf


 

5 

1 Hier staan we voor 
 

1.1 Missie en visie 
De missie van IVN Natuureducatie is het verbinden van mens en natuur. We laten jong en oud 

beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is.  

 

IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de huidige samenleving 

is de mens echter te ver van de natuur komen te staan. IVN wil de natuur weer dichter bij de mens 

brengen zodat zij de natuur weer in hun hart sluit en hier ook beter voor zal zorgen. Dit draagt bij aan 

duurzame samenleving en aan de individuele gezondheid en het welzijn van mensen. 

 

Groen en natuur weer dichter bij de mens brengen is de kern van onze uitdaging. Dit doen onze 

27.500 leden, 160 vrijwilligersafdelingen en 173 professionals door het organiseren van projecten, 

campagnes, cursussen en vele natuuractiviteiten. Zelf leren en doen staan altijd centraal. 

1.2 Kernwaarden 
IVN Natuureducatie werkt altijd vanuit haar waarden. Deze dienen, zowel in- als extern, als kompas 

voor ons merk. Ze geven richting aan onze activiteiten en zijn de meetlat waarlangs we onze keuzes 

en uitingen leggen. 

 

Inspirerend 

Onze projecten, campagnes en initiatieven om mensen dichter bij de natuur te brengen zijn altijd in 

ontwikkeling. We staan voor vernieuwing en creativiteit om verschillende doelgroepen te blijven 

bereiken. Op een manier die bij hen past. 

 

Verbindend 

Alles wat we doen is erop gericht om mensen met de natuur te verbinden. We zoeken actief de 

samenwerking met andere (groene) organisaties om steeds meer mensen bij de natuur te betrekken. 

Samen maken we meer impact. 

 

Natuurlijk 

We geloven in de onlosmakelijke eenheid van mens en natuur. Alles wat we doen moet een positief 

effect hebben op de natuur. Zowel door vergroening, herstel als bewustwording. 
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2 Onze droom: meerjarenvisie 2021-2025  
 

In 2021 zijn alle IVN-activiteiten gebundeld in één Vereniging IVN. Met de fusie hebben we in 2022 

de nieuwe meerjarenvisie gepubliceerd. Hierin tekenen we onze gezamenlijke droom op, waar we 

ons richten op de belangrijkste kruispunten in een mensenleven: op school, in de buurt, op ons werk 

en onze vrije tijd. De meerjarenvisie dient als leidraad voor onze strategische keuzes, programma’s, 

projecten en activiteiten. 

2.1 Mens en natuur verbinden 
IVN wil in onze welvarende en hoogtechnologische samenleving de natuur terugbrengen in het 

dagelijks leven van mensen. Waardoor er ruimte komt voor alle soorten om op te bloeien. Daarom 

brengen wij zoveel mogelijk mensen in contact met de natuur. Ons belangrijkste instrument hiervoor 

is natuurbeleving en educatie. Dat begint met een zaadje planten in de kindertijd: door 

natuurbeleving op de kinderopvang en een groen schoolplein op de basisschool. Het strekt zich uit 

tot natuur in onze leef- en werkomgeving, vrijetijdsbesteding in de natuur en het bewustzijn dat de 

natuur bijdraagt aan de gezondheid. 

2.2 Een plek voor iedereen 
Naast educatie is het belangrijk om mensen bij de natuur te betrekken op een manier die bij hen 

past. IVN wil heel veel mensen op verschillende manieren voor natuur mobiliseren: vertellers, tellers, 

herstellers en bellers kunnen allemaal een waardevolle bijdrage leveren. Of je nou als natuurgids 

een excursie begeleidt, helpt tijdens de jaarlijkse bijentelling of de financiën van een afdeling regelt: 

iedereen kan iets doen voor IVN en dus voor de natuur.  

2.3 Opkomen voor de natuur 
IVN spreekt zich als landelijke organisatie nadrukkelijker uit voor de natuur. Volgens onderzoek van 

Matthijs Schouten vindt twee derde van de Nederlanders dat ze zelf onderdeel van de natuur zijn en 

dat we ook goed voor de natuur moeten zorgen. Toch voelen veel mensen onmacht, omdat ze maar 

weinig invloed uit kunnen oefenen op het beleid van de overheid, multinationals en ons huidige 

ecosysteem. Om bij te dragen aan de noodzakelijke systeemverandering zullen we opkomen voor 

de natuur die zelf geen stem heeft en mensen laten zien hoe ze wel invloed kunnen uitoefenen. De 

natuur nemen we mee als voornaamste stakeholder in onze beslissingen. We beïnvloeden waar 

nodig het beleid zodat natuur in onze samenleving uiteindelijk weer de plaats krijgt die het verdient. 

2.4  Impact en beweging  
IVN inspireert en activeert mensen voor natuur met als doel een blijvende impact te realiseren. Dit 
vraagt om focus en keuzes maken. Samen díe activiteiten ontwikkelen, waarmee we met beperkte 
middelen een maximale impact kunnen realiseren. Het is de ambitie van IVN om impactvolle groene 
initiatieven te laten groeien naar een beweging van velen, tot het spreekwoordelijke kantelpunt wordt 
bereikt. Dit is het moment waarbij de beweging niet meer te stoppen is en een snelgroeiende zwerm 
van mensen zich actief inzet voor een groen en natuurlijk Nederland.  
 

2.5 Natuur in de verschillende levensfases 
In de meerjarenvisie hebben we onze visie uitgewerkt voor de verschillende levensfases van 
mensen. Het begint allemaal met opgroeien en ontwikkelen. Onze droom is dat kinderen en 
jongeren opgroeien in en met de natuur. Zodat zij later thuis en op het werk een natuurlijke 
leefomgeving als vanzelfsprekend beschouwen en hier ook actief aan bijdragen. Daar stopt het niet 
bij. IVN nodigt mensen uit om hun vrije tijd in de Nederlandse natuur door te brengen. Niet alleen 
omdat het ontzettend leuk en gezond is, maar ook om zich te beseffen dat de natuur onze aandacht 
en respect verdient.   

file:///C:/Users/Myrte%20Versteeg/Downloads/ivn_meerjarenvisie_2021_0.pdf
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3 Jaarplan 2023 
 

Met de meerjarenvisie in het achterhoofd zullen we in 2023 de drie prioriteiten die we in 2022 

hebben gesteld vanuit de thema’s doorzetten. Prioriteiten die het uitganspunt vormen voor onze 

activiteiten op landelijk, regionaal en lokaal niveau, waar we middelen voor vrijmaken en onze 

communicatie op richten. We kiezen voor prioriteiten waarmee we denken als IVN de meeste impact 

te kunnen maken: bij de ontwikkeling van kinderen, in onze dagelijkse leefomgeving en de invulling 

van onze vrije tijd. Altijd gericht op leren, beleven en meedoen.  

3.1 Opgroeien & ontwikkelen: Natuurrijke Schooldag 
Buiten zijn is goed en gezond voor kinderen en zorgt ervoor dat ze opgroeien tot volwassenen die de 

natuur in hun hart sluiten. Maar, het onderwijs in Nederland speelt zich voornamelijk in de schoolklas 

af. Als kinderen al buiten komen, dan is dit nog vaak op een versteend schoolplein. In een tijd van 

klimaatverandering en biodiversiteitsverlies een belangrijk uitdaging om de kwaliteit van 

natuuronderwijs te vergroten en hoger op de onderwijsagenda te krijgen. Uit DUO 

Onderwijsonderzoek uit 2021 blijkt dat leerkrachten het gebrek aan ondersteuning als een van de 

grootste struikelblokken zien voor beheer en gebruik van de groene buitenruimte. Daar kunnen we 

iets aan doen. 

 

Dit willen we bereiken 
 Leren in, van en met de natuur is de norm worden voor alle kinderen in Nederland.  

 Leerkrachten worden ondersteund door groene hulptroepen die natuurlessen helpen 

verzorgen in het onderwijs. 

 

Zo gaan we het doen 
 Lobby en netwerk. Met het Nationaal Programma Buiteneducatie wil IVN Natuureducatie 

samen met pioniers in het onderwijs het Nederlands onderwijs een impuls geven om te 

transformeren naar een plek waar álle kinderen in een natuurrijke omgeving tot bloei kunnen 

komen. We versterken onze lobby richting de overheid. We zetten in op een landelijk 

overheidsprogramma dat de hulptroepen voor natuuronderwijs omarmt en ondersteunt. 

Vergelijkbaar met de overheidssteun voor muziek- en techniekonderwijs, komt er een 

programma dat natuuronderwijs faciliteert en bijdraagt aan de kwaliteit ervan. 

 Campagne en bereik. 'Ondersteuning en stimuleren' van groeiende en bloeiende IVN-

scholenwerkgroepen is een vast onderdeel van IVN.  

 Groen aan de slag. We werven Natuurhelden onder ouders en trainen docenten. IVN 

ondersteunt met aansprekende producten voor groen én educatie in de klas en op het 

schoolplein. 

 
Activiteiten  Indicatoren* 

Lobby en netwerk 

 IVN zit bij de landelijke overheid aan 

tafel over het belang van natuur in het 

onderwijs en de kinderopvang. In 

samenwerking met het onderwijs 

vragen we met behulp van onderzoek 

en een petitie aandacht voor meer 

natuur in het onderwijs.  

 Met de Alliantie Schooltuin zetten we 

de Schooltuin in de spotlight als 

buitenlokaal waar kinderen en natuur 

samen tot bloei komen. 

 Met 12 schoolbesturen sluiten we een 

partnership voor een beweging richting 

meer natuur in het onderwijs. 

 

 Opleveren petitie, waarbij we streven 

naar vooraf te bepalen aantal 

steunbetuigingen. 

 Partnerships met 12 schoolbesturen.  
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Campagne en bereik 

 We breiden de Slootjesdagen uit tot de 

‘Week van de Natuur’. Daarmee zetten 

we de activiteiten van de IVN 

Scholenwerkgroepen meer in de 

spotlights en zetten we het belang van 

natuuronderwijs op de politieke 

agenda. 

 1000 basisscholen doen mee met de 

Week van de Natuur 

 Minstens 50 afdelingen bieden een 

natuurexcursie/-activiteit gericht op het 

basisonderwijs.  

Groen aan de slag 

 Regionaal werken we verder aan een 

groene revolutie op het schoolplein. 

Daarbij gebruiken we ook IVN-

producten als Tiny Forest en het 

Voedselbosje.  

 Met het BinnenBos brengen we het 

groen ook naar binnen op de school. 

 We stimuleren uitwisselingen en 

ontwikkeling van aanbod rond 

bijscholing van leerkracht en 

pedagogisch medewerkers vanuit IVN. 

 We organiseren een kennisuitwisseling 

en bereikmeting van de IVN 

scholenwerkgroepen.  

 We leiden nieuwe vrijwilligers op als 

‘natuurouders’: hulptroepen voor 

natuuronderwijs.  

 Vergroenen van 5.000 m2 aan 

schoolpleinen.  

 In elk van de vijf beroepsregio's is een 

pilot ‘Groene Studiedag’ uitgevoerd met 

de training van docententeams. 50 

leerkrachten zijn getraind.  

 In iedere beroepsregio hebben IVN-

afdelingen en beroepskrachten een 

routekaart rondom ‘scholenwerkgroepen’ 

opgesteld.  

 We leiden nieuwe Natuurhelden op, in 

2023 zijn er 100 nieuwe vrijwilligers 

actief. 

 Jongeren Adviesbureaus: in 

beroepsregio’s Noord, Oost en Zuid 

worden via jongerenadviesbureaus meer 

dan 1000 leerlingen en 30 docenten 

bereikt.   

* genoemde getallen zijn streefcijfers. 

 

3.2 Thuis & op het werk: een natuurlijke leefomgeving 
Nederland is een van de dichtstbevolkte landen van de wereld met vooral in de bebouwde omgeving 

heel veel stoepen, stenen en straten. Dit begint zich tegen ons te keren. Een versteend gebied is op 

warme dagen net een steenoven die nog lang na blijft gloeien. De opstijgende hitte vermengt zich 

met luchtvervuiling en veroorzaakt allerlei gezondheidsproblemen. Ook voorkomt bestrating dat het 

regenwater in de bodem trekt, waardoor we te maken hebben met overstromingen in natte periodes 

en verdorde natuur in droge periodes. Tot slot verliezen we in rap tempo veel plant- en diersoorten. 

IUCN laat weten dat in Europa de helft van de inheemse boomsoorten moet vrezen voor hun 

voortbestaan. Wereldnatuurfonds rapporteert dat in de afgelopen 50 jaar de populaties van vissen, 

vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen gemiddeld met 68% afgenomen. We moeten streven 

naar een leefomgeving waarin mensen, dieren en planten goed kunnen leven. Met meer inheems, 

gifvrij groen kunnen we dit tij keren. 

 

Dit willen we bereiken 
 Alle Nederlanders wonen, leren en werken in en met natuur. We vormen de dagelijkse 

leefomgeving om tot het grootste natuurgebied van Nederland. Niet alleen de tuinen, 

dakterrassen en balkons van particulieren, maar ook bedrijfstuinen, schooltuinen, 

buurttuinen tuinen bij zorginstellingen. 

 
Zo gaan we het doen 

 Van onmacht naar daadkracht. Veel mensen willen iets doen voor de natuur, maar weten 

niet goed hoe of denken dat het geen zin heeft. Het ontbreekt hen aan 

handelingsperspectief. Wij laten mensen zien hoe ze wél invloed kunnen uitoefenen en een 

van de leukste manieren om dat te doen is om je eigen tuin, buurt, schoolplein of 

bedrijventerrein groen in te richten. 

 Lobby en netwerk. Samen staan we sterker. We gaan partnerships aan met partijen die 

willen meebouwen aan het grootste natuurgebied van Nederland en versterken onze lobby 

richting de (lokale) overheid. 
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 Groene nieuwbouw. Goed voorbeeld doet volgen. In samenwerking met sociale huurders, 

gemeenten, (landschaps)architecten en woningcorporaties laten we zien dat méér 

nieuwbouw samen kan gaan met méér biodiversiteit en grotere klimaatbestendigheid. 

 Natuur in de werkomgeving. Op het werk, tijdens het werk en in de omgeving werken we 

aan een natuurlijke werkomgeving.  

 

Activiteiten 2023 Indicatoren* 

Van onmacht naar daadkracht 

 In het voorjaar voeren we een campagne 

die bijdraagt aan de naamsbekendheid 

én mensen direct stimuleert zelf aan de 

slag te gaan in hun tuin/buurt. We bieden 

laagdrempelige handelingsperspectieven 

met focus op inheemse planten en gifvrij. 

Ook bieden we inspirerende educatie 

zoals de workshop ‘de levende tuin' en 

een basiscursus natuur (nieuw!). 

Daarnaast steunen we diverse 

gezamenlijke campagnes zoals de 

Bodemdierdagen, Onder het Maaiveld 

etc.  

 We voeren programma Nationaal 

Parktuinen uit waarbij natuurgebieden in 

de achtertuin van bewoners wordt 

gebracht. 

 We ontwikkelen toolkits om het 

educatieve gebruik van Tiny Forests, 

Tuiny Forest en voedselbosjes te blijven 

stimuleren. Hiermee ondersteunen we 

afdelingen met laagdrempelige 

seizoensactiviteiten voor doorlopend 

gebruik van de Tiny Forests. 

 10.000 Nederlanders gaan via IVN 

aan de slag in hun tuin vanuit de IVN 

voorjaarscampagne 2023. 

 Basiscursus natuur: we inspireren 

deelnemers met 

handelingsperspectief. Daarnaast 

vergroenen we bestaande IVN-ers: 

550 geïnteresseerden en leden doen 

mee aan cursus. 

 De geholpen naamsbekendheid van 

IVN neemt toe met 2%.  

 Lopende projecten leveren in 2023 

tenminste 10.000 m2 vergroening op.  

 We streven naar de uitvoering van het 

Nationaal Park tuinen programma in 6 

gebieden. 

Lobby en netwerk 

 IVN sluit meerjarige partnerships met 

tenminste twee projectontwikkelaars en 

twee woningbouwcorporaties.  

 We versterken bestaande coalities en 

werken aan nieuwe coalities om onze 

doelen op het gebied van natuur en 

gezondheid te bereiken. Bijvoorbeeld 

binnen het Nationale Preventie Akkoord, 

Gezonde Buurten of de Groene GGZ.  

 We doen mee aan de Rijkscampagne ‘NL 

Vergroent’ en beïnvloeden de politiek en 

publieke opinie met verdiepende en 

opiniërende stukken, ondersteund met 

bewijslast. 

 In elke beroepsregio draaien we 

tenminste twee buurtprojecten gericht 

op natuur, gezondheid en verbinding 

(denk aan Gezonde Buurten, Groene 

GGZ en Proeftuinen).  

 In elke beroepsregio wordt samen met 

gemeenten tenminste 1 Gezonde 

Buurt gerealiseerd. We werken naar 

een Gezonde Buurten aanpak als het 

‘nieuwe normaal’. 

 Icoonlocaties treden op als 

ambassadeurs binnen het netwerk 

Groene nieuwbouw  

 IVN bouwt aan een netwerk van 

vrijwilligers voor lobby en participatie op 

natuurinclusieve nieuwbouw. 

 Intern onderzoeken/delen we best 

practices en verbinden we initiatieven. 

Bijvoorbeeld project in Veenendaal om 

tuineigenaren in nieuwbouw wijken te 

inspireren.  

 Elke beroepsregio heeft tenminste één 

nieuwbouwproject of renovatieproject 

in portefeuille (dit mag ook een pilot 

zijn)  

 IVN zit provinciaal aan tafel over het 

onderwerp natuur dichtbij in elke 

provincie.  

 Inventarisatie en uitwisseling van best 

practices vanuit IVN-afdelingen. 
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Natuur in de werkomgeving 

 Doorontwikkeling Groen Werkt Beter. We 

bouwen aan inspiratie en advies voor 

organisaties en bedrijventerreinen. 

Tevens geven we werknemers tools om 

zelf groener te werken en hun collega’s 

daarin mee te nemen.  

 Met het programma Werklandschappen 

van de Toekomst laten e zien dat natuur 

in de dagelijkse werkomgeving kan en 

wenselijk is. We stellen hiermee de 

nieuwe norm.  

 Het prototype Groen werkt Beter wordt 

doorontwikkeld en getest tot een kant 

en klaar product  

 IVN is deelnemer in 6 provincies in 

een coalitie voor vergroenen van 

bedrijventerreinen 

* genoemde getallen zijn streefcijfers. 

 

3.3 Onze vrije tijd & gezondheid: kom mee naar buiten! 
Gemiddeld brengen we meer dan 5,5 uur per dag door achter schermen, wat gevolgen heeft voor 

onze gezondheid. Juist het contact met de natuur is van groot belang voor ons fysieke, mentale en 

emotionele welzijn. We zijn vergeten dat wij zelf deel uitmaken van de natuur en dat ons 

voortbestaan hier op aarde afhankelijk is van onze relatie met natuur. 

 

Dit willen we bereiken 

 IVN wil dat mensen weer verliefd worden op de natuur. Dit begint met verwondering, met 

een bijzonder moment in de natuur. Lekker naar buiten, genieten van de natuur: de natuur 

geeft je een boost om je fitter en vrolijker te voelen en bovendien helpt het om stress te 

verlagen.  

 We nodigen uit om meer te leren over de natuur en het landschap niet slechts gebruiken als 

decor maar ook iets terug doen voor de natuur. 

 We willen dat iedereen de natuur kan beleven op een manier die bij hen past. 

 

Zo gaan we het doen 
 Kwalitatief recreëren en samenwerking.  We bouwen kwalitatief door op onze 

programma’s Gastheer van het Landschap, IVN Trektochten en Beleefweken om iedereen in 

Nederland de natuur écht te laten ervaren. Daarnaast zorgen we dat ook groepen voor wie 

natuur niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld voor mensen met een lagere gezondheid of 

mensen met een lage sociaaleconomische positie, toch naar buiten gaan. 

 Aanbod op maat voor doelgroep jongeren. Met JONG IVN bouwen we mee aan de 

groeiende jonge beweging die samen de natuur beleven en zich hiervoor inzetten. 

 Campagne en bereik. We verleiden mensen om de natuur in te gaan vanuit inspiratie en 

gezondheidsmotivatie. We brengen ons aanbod van activiteiten en excursies onder de 

aandacht van een breder publiek en vergroten onze database van natuurliefhebbers. 
 

Activiteiten 2023 Indicatoren*  

Kwalitatief recreëren en samenwerking 

 Introduceren kwaliteitslabel Gastheer 

van het Landschap  

 Samenwerking met o.a. Green Key, 

HISWA-RECRON en Roompot om ons 

bereik en impact te vergroten.  

 Ontwikkeling monitoringssystematiek 

educatieve activiteiten in de Nationale 

Parken (NP) i.s.m. WUR en andere NP. 

 Nieuwe natuurgidsen opleiden en 

uitbreiden nascholingsprogramma. 

 We bouwen aan coalities om 

zorgbehoevende mensen meer naar 

 Gemiddelde 4 sterren beoordeling voor 

de 10 IVN Trektochten 

 300 nieuwe gastheren van het 

landschap  

 10 Beleefweken  

 Realisatie van een pilot met 

kwaliteitslabel ‘Natuurlijk Gastvrij’ voor 

Gastheer van het Landschap.  
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buiten te krijgen, bijvoorbeeld binnen 

GGZ-instellingen en via huisartsen. 

 Netwerkactiviteiten met opgeleide 

ondernemers in regionale netwerken 

Aanbod op maat voor doelgroep jongeren 

 We bieden jongeren de kans om de 

natuur te ontdekken en steunen samen 

met andere jongeren. Via: Woesteland 

kampen, korte Nature Bit modules, 

Groen Traineeships en Junior Rangers.  

 We onderzoeken in 2023 de 

haalbaarheid en wenselijkheid van een 

eigen IVN Jongerenraad 

 Groen Traineeship 3.0 (beoogde start 

zomer 2023): in 3 jaar tijd meer dan 300 

jongeren zo’n 50.000 uur 

vrijwilligerswerk doen.   

 Woesteland: 10-15 nieuwe begeleiders 

opleiden en 10-15 kampen/ weekenden 

organiseren voor circa 200 deelnemers. 

Zij doen samen 7.500 uur natuurherstel.  

 JAB: in beroepsregio’s Noord, Oost en 

Zuid worden via jongerenadviesbureaus 

meer dan 1000 jongeren bereikt.   

Campagne en bereik 

 Doorlopende campagne- en 

communicatiestrategie gericht op leren, 

beleven en meedoen die aansluit op de 

nieuwe basiscursus natuur.  

 Doorontwikkelen IVN-app met routes, 

activiteiten, leren, beleven en 

meedoen, eveneens ondersteunend 

aan de nieuwe basiscursus. 

 We bieden handelingsperspectief over 

hoe mensen de natuur kunnen helpen. 

Bijvoorbeeld door mee te doen aan 

onderzoek (burgerwetenschap), 

opruimacties en natuurherstel, maar 

ook door als recreatieondernemer en 

bewoner bij te dragen aan het 

aangrenzende natuurgebied. 

 Nieuwe educatie- en 

communicatiestrategie in 80% van de 

nationale parken waar IVN actief is. 

 

 We stellen minimale 10% groeitarget van 

digitale IVN kanalen (waaronder nieuwe 

website en Mens & Natuur nieuwsbrief) 

 20% in stijging in downloads van 

vernieuwde IVN Route app. 

 Afdelingsactiviteiten worden eveneens 

aangeboden in de IVN Route app 

 

* genoemde getallen zijn streefcijfers 
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4 Onze werkwijze  
 

Voor meer impact, het betrekken van een grotere groep Nederlanders en het realiseren van onze 

prioriteiten gaan we als volgt te werk:  

4.1 We werken volgens de ‘theorie van verandering’ 
We willen dat scholen anders gaan werken, buurten en achtertuinen rijk aan natuur zijn en dat 

iedereen de natuur in gaat. Daarvoor is het belangrijk dat we samenwerken met gemeenten, 

scholen, bedrijven, organisaties en zelfs de landelijke politiek en de publieke opinie. Dit doen we 

volgens de verandertheorie die laat zien wie we beïnvloeden en wat we hiermee bereiken. We 

introduceren deze aanpak binnen IVN en bieden een stappenplan om hiermee aan de slag te gaan.  

4.2 Educatie en meedoen staan centraal 
Onze missie is duidelijk: mens en natuur verbinden. Zelf leren en doen staan daarbij altijd centraal in 

onze aanpak. Leren, beleven en meedoen vormt hiermee altijd een onderdeel van onze campagnes, 

projecten en activiteiten. Educatie begint vaak klein: een keer bijen tellen, je tuin vergroenen of een 

zoekkaart downloaden. Een eenduidige educatiestrategie, kwalitatief educatiemateriaal en aanbod in 

een overzichtelijk educatieplatform is hiervoor essentieel. We bieden handelingsperspectief en 

nodigen iedereen uit om mee te doen door te tellen, vertellen, herstellen en bellen. 

4.3 Met bewegingsopbouw betrekken we steeds meer mensen 
We willen een grotere groep Nederlanders betrekken in onze missie en bij de natuur. Dit doen we 

door binnen onze afdelingen, projecten, campagnes en activiteiten te werken volgens de organizing 

(of: bewegingsopbouw) aanpak. Dit houdt in dat we met elkaar een beweging opbouwen van 

mensen die hetzelfde doel voor ogen hebben. Denk aan vrijwilligers, groene denkers en doeners en 

collega’s bij partnerorganisaties. We zorgen dat werkgroepcoördinatoren en projectleiders de 

organizing aanpak beheersen en dat we goede voorbeelden van de succesvolle toepassing binnen 

IVN met elkaar delen.  

4.4 We zijn zichtbaar  
IVN probeert een breed publiek te verbinden met de natuur. Iedereen is welkom en kan meedoen! 

Daarvoor bieden we een doorlopend aanbod aan inspiratie, activiteiten en cursussen. We investeren 

in naamsbekendheid en kwalitatieve zichtbaarheid in een duidelijke mix van kanalen (social media, 

website, email, pers etc). Nieuwe contacten worden zorgvuldig verwerkt in Procurios, zodat we met 

hen in contact kunnen blijven en kunnen verleiden met meer natuur. 

 

Daarnaast bieden we aanbod op maat voor specifieke doelgroepen. Denk aan doelgroepen die een 

sleutelrol spelen in de samenleving zoals professionals die werken bij kinderopvang, scholen, 

gemeenten, bedrijven of andere organisaties. Met hen bouwen we aan een netwerk om samen te 

werken aan onze missie. 

4.5 Sterke afdelingen 
Het is voor veel afdelingen een uitdaging om nieuwe actieve (bestuurs)leden te vinden. Veel mensen 

willen wel iets doen voor de natuur en dus voor IVN, maar zien het niet gelijk zitten om een 

bestuursfunctie te bekleden. In het programma ‘Expeditie Nieuwe Gezichten’ helpen we afdelingen 

om nieuwe vrijwilligers aan te spreken en die te laten landen binnen de afdeling.  

4.6 Natuurlijk Werken  
IVN maakt steeds meer impact en we groeien als organisatie. Dit is mooi, maar geeft ook spanning, 

want er lijkt te weinig tijd om alles aan te kunnen. Zoals de natuur zich steeds aanpast en slim 

organiseert, zo willen we ook onszelf aanpassen als IVN. Dit doen we door middel van organizing en 

zelforganisatie volgens de sociocratie methodiek. Hierbij staat het samen werken aan een doel 

(purpose) en een heldere taak- en rollenverdeling centraal.  
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4.7 Van plannen naar plan 
We maken van oudsher plannen op landelijk, provinciaal en lokaal (afdelings-)niveau, deze plannen 

sluiten lang niet altijd goed op elkaar aan omdat ze vrijwel gelijktijdig tot stand komen. Om samen 

meer impact te maken, is het belangrijk dat de plannen als een puzzel in elkaar passen. Dit gaan we 

bereiken door voor het jaarplan 2024 nóg eerder met het proces te beginnen: van een externe 

analyse en input ophalen tot het opleveren van een landelijk gedragen jaarplan met 

voorbeelden/sjablonen hoe dit vanuit de landelijke thema’s verwerkt kan worden in regionale en 

lokale plannen, op te leveren in juni 2023. 

4.8 Eén IVN 
In 2021 zijn de vrijwilligersorganisatie en beroepsorganisatie samengegaan in één vereniging IVN. 

Omdat we vinden dat we samen meer impact kunnen maken, en omdat we vinden dat we samen 

meer kunnen bereiken. Voorwaarde hiervoor is dat we weten van elkaar wat we doen, dat we elkaar 

kunnen vinden en dat we trots zijn op ons gezamenlijk werk. Hiervoor staan we ook in 2023 

gezamenlijk voor een uitdaging om een stap verder te komen als vrijwilligers én beroepskrachten. Dit 

doen wij in 2023 onder andere door:  

 Beter vertalen van meerjarenvisie naar jaarplannen beroepsorganisatie en afdelingen 

inclusief haakjes voor afdelingen om in te spelen op landelijke programma’s waaronder 

aandacht voor activiteiten in afdelingen die te maken hebben met ‘het vergaren van kennis’.  

 Versterken van het functioneren van regio’s dat resulteert in stabiele vertegenwoordiging 

vanuit regio’s in de Landelijke Raad.  

 Een communicatieaanpak met daarin heroverweging van de interne communicatiemiddelen. 

 Stimuleren dat beroepskrachten goed bekend zijn met afdelingen en dat afdelingen bekend 

zijn met de activiteiten van de landelijke vereniging en projecten van de beroepsorganisatie. 

 Maken van afspraken over het betrekken en informeren van elkaar op het moment dat 

beroepskrachten lokale activiteiten ontplooien.  

 Evaluatie van het bestaande servicepakket voor leden en afdelingen. 

4.9 Jongeren 
Gemiddeld genomen is IVN een organisatie met oudere leden en vrijwilligers, maar we vinden het 

ook belangrijk om de volgende generaties een plek te bieden. Er is een aantal afdelingen dat een 

specifiek aanbod heeft voor jongeren (12-30 jaar), daarnaast is afgelopen jaar het aanbod voor 

jongeren van 12-30 jaar gebundeld onder de naam JONG IVN. Hierbinnen valt het aanbod dat 

landelijk beschikbaar is, zoals Groen Traineeship, Woesteland, Nature Bits en het Jongeren 

Adviesbureau. In 2023 wordt de IVN Jongerenraad opgericht, die de organisatie gaat voorzien van 

ongevraagd advies – inderdaad: door jongeren om meer jongeren te bereiken en actiever te 

betrekken. 

4.10  Een inclusiever IVN 
IVN wil graag een vereniging zijn voor iedereen die achter onze missie staat en zich hiervoor in wil 

zetten. We zijn ervan overtuigd dat we met een divers leden- en vrijwilligersbestand vernieuwender 

en creatiever zijn en de uitdagingen van deze tijd beter aankunnen. Op dit moment heeft IVN echter 

een homogene achterban en bereiken we veelal dezelfde mensen. Om IVN voor een bredere groep 

Nederlanders toegankelijk te maken, zullen we een bredere groep moeten betrekken in het ontstaan 

en ontwerp van ons aanbod en de inrichting van onze organisatie. Op bestuurlijk niveau en in de 

(na)scholing van Natuurgidsen zullen we hiervoor methodieken aanreiken. 
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5 Bijlagen 

5.1 Overzicht programma’s, projecten en activiteiten 
In het jaarplan worden veel projecten, programma’s en activiteiten genoemd. Hieronder staan deze kort beschreven, waar mogelijk met link en de 

projectleider of landelijk aanspreekpunt van dit onderdeel. Afdelingen kunnen in eerste instantie het beste contact opnemen met hun provinciale 

vrijwilligersconsulent: https://www.ivn.nl/voor-vrijwilligers (onderaan de pagina). 

 

Programma Beschrijving Contactpersoon 
Nationaal 

Programma 

Buiteneducatie 

De Nationale Postcode Loterij heeft een bijdrage gegeven van 1,8 miljoen euro voor het Post-Covid 19 

Nationaal Programma Buiteneducatie van IVN. Dit betekent dat er voor 250 docententeams een groene 

studiedag wordt georganiseerd, zodat zij handvatten krijgen voor goede buitenlessen. Ook gaan ze 1000 

natuurouders opleiden, zodat zij leerkrachten kunnen helpen met het geven van natuurlessen. Want wat 

ons betreft wordt de bladluisouder net zo gewoon als de luizenmoeder. Zie ook: 

https://www.ivn.nl/primair-onderwijs/groene-revolutie-in-het-onderwijs 

Vincent van der 

Veen 

IVN 

Scholenwerkgroepen 

Scholenwerkgroepen zijn actieve groepen vrijwilligers bij IVN afdelingen die activiteiten voor basisschool 

leerlingen organiseren. Van binnenlessen, buitenlessen en het onderhoud van schooltuinen. IVN 

afdelingen geven hier zelf vorm aan, er zijn naar schattingen momenteel zo’n 60 scholenwerkgroepen 

actief. 

Marieke Wingens 

IVN Natuurhelden Er zijn IVN-ers in vele soorten en maten die staan te trappelen om een meester of een juf helpen een 

natuurles te organiseren, een klas mee de natuur in te nemen of te helpen in de moestuin. Dit noemen wij 

natuurhelden. Zie https://www.ivn.nl/primair-onderwijs/natuurhelden-als-hulp  

Marieke Wingens 

Alliantie 

Schooltuinen 

De Alliantie Schooltuinen zet zich in om elk kind in de basisschooltijd toegang te geven tot een 

schooltuin. Zelf zaaien, verzorgen en oogsten van groente, fruit en bloemen, draagt bij aan meer kennis 

over en betrokkenheid bij voeding en natuur. Een schooltuin is een plek waar alle kinderen tot bloei 

kunnen komen. De Alliantie is een initiatief van Adviesbureau Beleef & weet, Vereniging GDO, IVN 

Natuureducatie, Rob Baan (Koppert Cress) en Simon Groot (East-West Seed). Zie ook: 

https://alliantieschooltuinen.nl/  

Ester Bullens 

Week van de Natuur IVN wil meer natuur in het basisonderwijs. Hiervoor organiseren we vanaf 2023 de Week van de Natuur 

in het Basisonderwijs, waarvan Slootjesdagen een van de onderdelen wordt. 

Sophie Schrier 

Slootjesdagen Elk jaar organiseren ca. 100 afdelingen de Slootjesdagen, een van de oudste IVN campagnes gericht op 

(groot)ouders en hun kinderen. Vanaf 2023 wordt dit onderdeel van de basisschoolcampagne: Week van 

de Natuur. Zie ook: https://www.ivn.nl/slootjesdagen    

Sophie Schrier 

IVN Tiny Forest Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen 

een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen 

Daan Bleichrodt 

https://www.ivn.nl/voor-vrijwilligers
https://www.ivn.nl/primair-onderwijs/groene-revolutie-in-het-onderwijs
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/vincent-van-der-veen/93/profile
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/vincent-van-der-veen/93/profile
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/marieke-wingens/101/profile
https://www.ivn.nl/primair-onderwijs/natuurhelden-als-hulp
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/marieke-wingens/101/profile
https://alliantieschooltuinen.nl/
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/ester-bullens/5928/profile
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/sophie-schrier/7258/profile
https://www.ivn.nl/slootjesdagen
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/sophie-schrier/7258/profile
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/daan-bleichrodt/131/profile
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leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige 

en gezonde plek. Zie ook: https://www.ivn.nl/tinyforest/over-tiny-forestr  
IVN Voedselbosjes en IVN Voedselbosje is een aangelegd bosje van 30 m2 bestaande uit (deels) eetbare planten, struiken 

en bomen. In het Voedselbosje staan bekende en onbekende soorten zoals amandel, braam, 

citroenmelisse en colakruid. IVN heeft als droom om samen met partners duizend schoolpleinen en 

kinderopvanglocaties te vergroenen met een Voedselbosje. Op deze manier nemen we kinderen mee in 

een nieuw verhaal over voedselproductie, we maken gezond eten toegankelijk en dragen we bij aan 

vergroening van de speelleeromgeving, biodiversiteit en klimaatadaptatie.  Zie ook: 

https://www.ivn.nl/voedselbosjes/over-voedselbosjes  

Marc Veekamp 

IVN BinnenBos Met een BinnenBos zet je het leslokaal vol met duurzaam gekweekte kamerplanten. Het BinnenBos is 

speciaal ontwikkeld voor groep 5 en 6 van het basisonderwijs. De leerlingen planten het bos zelf aan, 

verzorgen de planten en leren stekjes op te kweken. Zie ook: https://www.ivn.nl/binnenbos/over-ivn-

binnenbos  

Ian Mostert 

IVN Natuurouders IVN Natuurouders zijn (groot)ouders die het leuk vinden om samen met kinderen op onderzoek te gaan in 

de natuur. Zo ondersteunen zijn de leerkracht bij natuuronderwijs op school. IVN Natuurouders zijn actief 

bij IVN afdelingen en worden hier ook opgeleid tot natuurouder. Zie ook: https://www.ivn.nl/natuurouders  

Marieke Wingens 

IVN Groene 

Studiedag 

IVN gaat ervoor zorgen dat kinderen vaker het leslokaal inruilen voor een les in de buitenlucht. Zo krijgen 

250 docententeams tijdens de groene studiedag georganiseerd door IVN de handvatten om bij 

natuuronderwijs niet alleen het boek te gebruiken, maar ook met leerlingen op ontdekking te gaan in de 

natuur op en rond het schoolplein. De Groene Studiedag is een onderdeel van het Nationaal Programma 

Buiteneducatie 

Vincent van der 

Veen 

Groene Nieuwbouw Zowel nieuwbouw als oudbouw kan groener. Dit voorkomt hittestress en wateroverlast, stimuleer 

buurtcohesie en biodiversiteit. Het project Groene Nieuwbouw is erop gericht om nieuwbouw in 

Nederland vanaf het ontwerp natuurinclusief te maken. Zie ook: https://www.ivn.nl/natuurinclusief-bouwen  

Daphne Teeling 

Voorjaarscampagne In de lente gaat Nederland massaal naar buiten. De natuur in en vooral ook onze buitenruimte klaar 

maken voor een groene, gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Vanaf 2023 zullen we de 

naamsbekendheid van IVN een volgende impuls geven op dit thema met onder andere de start van onze 

Basiscursus Natuur en het naar voren brengen van vertrouwde onderwerpen zoals de cursus Levende 

Tuien en moestuinieren. Zie ook: https://www.ivn.nl/natuuracademie    

Elke van de Wiel 

IVN Tuiny Forest IVN heeft een concreet pakket vol inheemse planten van eigen bodem waarmee je met de Tiny Forest 

plantmethode in een halve dag een minibos van 6m2 aanlegt. We bieden dit in het voorjaar en najaar aan 

in samenwerking met Sprinklr. Zie ook: https://www.ivn.nl/tuiny-forest  

Noï Boesten 

Groen werkt beter Speciaal voor bedrijven en organisaties heeft IVN Natuureducaties modules ontwikkeld om 

natuurinclusiever aan het werk te gaan. Zie ook: https://www.ivn.nl/groenwerktbeter  

Iris Haverkort 

Gezonde Buurten Met het project Gezonde Buurten werken kinderen, volwassenen én gemeente samen aan het realiseren 

van een actieve, speelse en natuurlijke buurt. Dit project voeren we samen met Jantje Beton. Zie ook: 

https://www.ivn.nl/gezonde-buurten  

Iris Haverkort 

https://www.ivn.nl/tinyforest/over-tiny-forestr
https://www.ivn.nl/voedselbosjes/over-voedselbosjes
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/marc-veekamp/304/profile
https://www.ivn.nl/binnenbos/over-ivn-binnenbos
https://www.ivn.nl/binnenbos/over-ivn-binnenbos
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/ian-mostert/5421/profile
https://www.ivn.nl/natuurouders
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/marieke-wingens/101/profile
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/vincent-van-der-veen/93/profile
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/vincent-van-der-veen/93/profile
https://www.ivn.nl/natuurinclusief-bouwen
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/daphne-teeling/129/profile
https://www.ivn.nl/natuuracademie
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/elke-van-de-wiel/814/profile
https://www.ivn.nl/tuiny-forest
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/noi-boesten/1492/profile
https://www.ivn.nl/groenwerktbeter
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/iris-haverkort/5708/profile
https://www.ivn.nl/gezonde-buurten
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/iris-haverkort/5708/profile
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Groene GGZ Natuur is goed voor onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Extra belangrijk dus om groen in te 

zetten in de zorg, daar waar mensen het hard nodig hebben. Zoals in de Geestelijke Gezondheidszorg 

(GGZ). We zetten een netwerk op om hier natuur inclusieve zorg te realiseren. Voor patiënt, medewerker 

en buurtbewoner. Zie ook: https://www.ivn.nl/groene-ggz  

Renske Visscher 

Gastheer van het 

Landschap 

IVN Natuureducatie brengt recreatieondernemers samen in het programma Gastheer van het Landschap. 

Als grootste opleider in natuurbeleving biedt IVN een uitgebreide lokale cursus tot natuurbelevingsexpert 

en online cursussen via de IVN natuuracademie om je klaar te stomen tot échte kenner en gastheer van 

jouw landschap. Zie ook: https://www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap/over-gastheer-van-het-landschap  

Ido de Haan 

IVN Trektochten Pak je rugzak, strik je wandelschoenen, vergeet je verrekijker niet en trek zelf de natuur in! IVN 

Trektochten zijn meerdaagse wandelingen dwars door Nederlandse natuurgebieden. Je loopt routes 

uitgestippeld door échte kenners van het lokale gebied en waant je buiten de gebaande paden. Zie ook: 

https://www.ivn.nl/wandel-en-fietsroutes/ivn-trektochten  

Ido de Haan 

Beleefweken De Beleefweek, een week waarin een heel netwerk van IVN Gastheren binnen één gebied samenwerkt 

om gasten en bezoekers een week lang het gebied te laten beleven. Een onvergetelijk evenement voor 

bezoekers, omwonenden en ondernemers wat door IVN en partners wordt georganiseerd in de periode 

september-oktober. Zie ook: https://www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap/beleefweken  

Monika Grooteman 

JONG IVN Nog nooit wilden zoveel jongeren de natuur in en hun steentje bijdragen voor een groene, duurzame 

toekomst. JONG IVN is de verzamelnaam van IVN activiteiten met aanbod voor de groep 12-30 jaar: 

georganiseerd voor jongeren, door jongeren. Zie ook: https://www.ivn.nl/wat-wij-doen/jong-ivn  

Joris Buis 

Woesteland Woesteland is een jongerenprogramma van IVN voor en door jongeren. Met onze activiteiten gaan we 

altijd de natuur in. We werken vaak samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, maar soms ook 

voor de Landschappen, een buitenlandse natuurorganisatie, een particuliere natuurbeheerder of een 

biologische boer. Het werk dat we doen is nodig om de natuur in stand te houden en te herstellen, zo 

helpen we de biodiversiteit. Zie ook: https://www.ivn.nl/jongivn/woesteland  

Joris Buis 

Nature Bits Nature Bits zijn inspirerende leerervaringen midden in de natuur; georganiseerd door jongvolwassenen, 

voor jongvolwassenen (18 tot 30). Tijdens een Nature Bit ga jij een halve dag tot twee dagen samen met 

natuurexperts de Nederlandse natuur ervaren. Zo leer je over actuele groene thema's en krijg je 

workshops en trainingen om te leren hoe jij kan bijdragen aan die groene, duurzame toekomst. 

https://www.ivn.nl/jongivn/naturebits/over-nature-bits  

Joris Buis 

Jongeren 

Adviesbureau 

IVN Natuureducatie gelooft dat jongeren creatieve antwoorden hebben op maatschappelijke uitdagingen: 

een stem die gehoord moet worden! Het IVN Jongeren Adviesbureau betrekt jongeren tussen de 12 en 

25 jaar, vanuit hun opleiding, bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van natuur en 

duurzaamheid, zie ook: https://www.ivn.nl/ivn-jongerenadviesbureau/over-jab  

Esther Tiemessen 

Junior Rangers Jongeren van 12 t/m 18 jaar die met elkaar op pad gaan in het natuurgebied waar ze dichtbij wonen, 

meehelpen met het onderhoud van deze natuur, met de boswachter meegaan of helpen met 

diertellingen. Zie ook: https://www.ivn.nl/junior-rangers  

Thea Peters of via 

juniorrangers@ivn.nl  

https://www.ivn.nl/groene-ggz
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/renske-visscher/2181/profile
https://www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap/over-gastheer-van-het-landschap
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/ido-de-haan/106/profile
https://www.ivn.nl/wandel-en-fietsroutes/ivn-trektochten
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/ido-de-haan/106/profile
https://www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap/beleefweken
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/monika-grooteman/5891/profile
https://www.ivn.nl/wat-wij-doen/jong-ivn
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/joris-buis/4188/profile
https://www.ivn.nl/jongivn/woesteland
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/joris-buis/4188/profile
https://www.ivn.nl/jongivn/naturebits/over-nature-bits
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/joris-buis/4188/profile
https://www.ivn.nl/ivn-jongerenadviesbureau/over-jab
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/esther-tiemessen/3826/profile
https://www.ivn.nl/junior-rangers
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/thea-peters---houweling/115/profile
mailto:juniorrangers@ivn.nl
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IVN Routes (app) Met de IVN Routes app heb je altijd zo'n 500 wandelingen en fietsroutes én een digitale natuurgids op 

zak. Vind een wandeling bij jou in de buurt, of zoek routes die speciaal geschikt zijn voor kinderen of 

ouderen. Begin 2023 komt een nieuwe versie ontwikkeld voor iOS en Android, de routes zijn ook via 

Internet beschikbaar. Zie ook: https://www.ivn.nl/ivn-routes 

Rick Vliet Vlieland 

Nationale Parken IVN heeft de opdracht van het Ministerie van Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit om zorg te dragen 

voor de coördinatie van de communicatie en educatie in 19 van de 21 Nationale Parken in Nederland. Zie 

ook: https://www.ivn.nl/nationale-parken  

Stefanie Boomsma 

Werklandschappen 

van de Toekomst 

Met de Groeifondsaanvraag voor Werklandschappen van de Toekomst werken we toe naar 

toekomstgerichte groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Om deze beweging in gang 

te zetten investeren we in op innovatie en kennisontwikkeling. Ons doel is toekomstbestendigheid; we 

kiezen voor een brede en integrale benadering. We werken samen met coalities rondom energietransitie 

en circulariteit en streven naar integrale en multifunctionele oplossingen. Zie ook: 

https://www.ivn.nl/groene-bedrijventerreinen  

Daphne Teeling 

 

 
  

https://ons.ivn.nl/tijdlijn/rick-vliet-vlieland/4837/profile
https://www.ivn.nl/nationale-parken
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/stefanie-boomsma/477/profile
https://www.ivn.nl/groene-bedrijventerreinen
https://ons.ivn.nl/tijdlijn/daphne-teeling/129/profile
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5.2 Besteding vrij besteedbare middelen 
CONCEPT: regelverdeling nog vast te stellen per 1 december. Aan onderstaande kunnen geen rechten en zeker geen conclusies ontleend 

worden.    

 

 

Ongeoormerkte middelen 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Inhoudelijke speerpunten 650.000€                 535.000€                     Campagnes 315.000€                                         275.000€              Marketing & Communicatie 635.000€                                         585.000€                Organisatie 380.000€         355.000€         

Duurzaamheid 10.000€                    10.000€                        Modderdag (B2B) 20.000€                                            Corporate communicatie 70.000€                                            65.000€                   Kosten besturing 20.000€            20.000€            

Educatie 145.000€                 145.000€                     Hartje Winter (B2B) 15.000€                                            Interne communicatie 40.000€                                            40.000€                   Secretaris 75.000€            75.000€            

Jongeren 65.000€                    65.000€                        Buitenlesdag (B2B) 35.000€                                            Website 100.000€                                         100.000€                Verzekering 20.000€            20.000€            

Kind & Natuur 100.000€                 75.000€                        Moestuinieren (B2C) 45.000€                                            Digital (e-mail, social, data) 75.000€                                            75.000€                   Ledenservice- en administratie 75.000€            75.000€            

Natuur & Gezondheid 50.000€                    50.000€                        Herfst/#2uurnatuur (B2C) 30.000€                                            Pers, PR & Lobby 55.000€                                            55.000€                   Samen meer Bereiken 120.000€         100.000€         

Natuur & Recreatie* 75.000€                    75.000€                        Slootjesdagen (B2C) 30.000€                                            Systeem/CRM 60.000€                                            50.000€                   Ledenpanel 5.000€               5.000€               

Natuur in de Buurt** 75.000€                    75.000€                        Féte de la Nature (B2C) 30.000€                                            Fondsenwerving 20.000€                                            10.000€                   Voorzittersdag 10.000€            10.000€            

Nationale Parken 40.000€                    40.000€                        Nationale Bijentelling (B2C) 10.000€                                            Ledenwerving 30.000€                                            20.000€                   Ledendag -€                     

Operatie Steenbreek 7.500€                       Werving / always on (B2B/B2C) 100.000€                                         Mens & Natuur 150.000€                                         150.000€                Training vertrouwenspersonen 5.000€               5.000€               

PBCF Oevreprijs 75.000€                    Voorjaarscampagne 100.000€              Lokale PR & training 20.000€                                            10.000€                   Regiofonds 5.000€               5.000€               

Tiny Forest Europe 7.500€                       Week van de Natuur 50.000€                 Op Padcast Natuurgidsen 5.000€                                               Scharrelkidsfonds 5.000€               5.000€               

Najaarscampagne 75.000€                 IVN Route app 10.000€                                            10.000€                   Regionale co-financiering 35.000€            35.000€            

Overige campagnes 50.000€                 Natuurontdekkers 5.000€               

IVN Begroting landelijke middelen 2022 2023

Begroting 1.940.000€             1.750.000€                

NPL 1.350.000€             1.350.000€                

Contributies 315.000€                 325.000€                     

Projectbaten 20.000€                    20.000€                        

Fondsenwerving (vermogensfonds) 90.000€                    

Fondsenwerving (zakelijk) 160.000€                 50.000€                       

Donaties 5.000€                       5.000€                           

-€ 40.000
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5.3 Campagnekalender 2023 
Gedurende het hele jaar brengen we IVN onder de aandacht bij diverse doelgroepen in Nederland, met eigen campagnes en in samenwerking met partners. 
In 2023 brengen we meer focus aan: nadruk op 3 grote campagnes (oranje in tabel). Vanuit de gedachte ‘thuis in de natuur’ laden we op deze momenten 
steeds een van de kerngebieden uit de meerjarenvisie en het jaarplan. Zeker op die momenten willen we de afdelingen uitnodigen mee te doen, zodat we 
samen zorgen voor meer zichtbaarheid van IVN én onze boodschap voor de natuur. In de tabel lichten we alle IVN campagnes toe plus campagnes met 
goede aansluitopties voor afdelingen. 
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Wat  Wanneer Doelstelling  Thema/doelgroep Ondersteuning afdeling Wat kan afdeling doen? 

Hartje Winter Januari   Natuur wordt vanzelfsprekend in de 
kinderopvang 

Kind & Natuur 

 Kinderopvang 

 Digitaal toegang tot 

campagne materialen 

en voorbeeldactiviteiten 

 Kinderdagopvang 
ondersteunen bij 
natuuractiviteiten 

Thuis in de Natuur 1: 

eigen leefomgeving 

(tuin/balkon/buurt) 

 

April/mei   Beleven en kennismaken met IVN 

 Verleiden tot natuureducatie 
(basiscursus natuur + vergroenen 
eigen omgeving) 

 Naamsbekendheid vergroten 

 Kans ledenwerving 

Natuur in de buurt, Natuur 

& Gezondheid 

 Brede publiek, focus 
lichtgroene/ nieuwe 
mensen 25-45 jaar 

 

 Natuuracademie 
online: moestuinieren, 
eetbare bloemen 

 Organiseren van een 
cursus, workshop, 
activiteit rondom 
vergroenen tuin/buurt 

 Actief oppakken van 
nieuwe leden (aanbod 
nieuwe doelgroepen) 

Buitenlesdag 

I.s.m. Jantje Beton 

4 april  Aandacht voor het belang en 
mogelijkheden van buitenles 

Kind & Natuur 

 Leerkrachten 
basisonderwijs 

 Pabo’s 

 NME-centra 

 Digitaal toegang tot 

materialen voor 

scholen; overzicht 

scholen in de regio die 

zich hebben 

aangemeld 

 School ondersteunen bij 
buitenles 

Bijentelling   

Nederland Zoemt, i.s.m. 

Natuur & Milieu, 

LandschappenNL en 

Naturalis 

15-16 april  

 

 

 Aandacht voor leefomstandigheden 
wilde bijen, oproep in actie te komen 
en gegevens verzamelen 

Natuur in de buurt 

 Brede publiek 

 Achterban partners 
 

 Toolkit bijentelling 
(digitaal met o.a. 
zoekkaarten, 
bijengidsjes) 

 

 Cursus, lezing of 
workshop organiseren  

 Bijentelling organiseren 
tijdens telweekend (al dan 
niet met randprogramma) 

Thuis in de Natuur 2: 

week van de natuur 

(scholen)  

Incl IVN Slootjesdagen 

5-11 juni   Aandacht voor natuur onderwijs op 
school: week van de natuur 

 Aandacht voor waterleven en 
kennismaken met IVN afdelingen 
tijdens Slootjesdagen 

Kind & Natuur 

 Basisscholen 

 NME-centra 

 Kinderen en 
(groot)ouders 

 Pakket met promotie- 

en educatie materialen, 

promotie van 

activiteiten afdelingen  

 Activiteiten voor kinderen 
en ouders in vrije tijd 
(weekend) 

 Activiteiten met scholen 
(doordeweeks)  

ModderDag 29 juni  

 

 Aandacht voor (vrij) spelen in de 
natuur en het belang hiervan 

 Naamsbekendheid vergroten 
 

Kind & Natuur, Natuur & 

Recreatie 

 Kinderopvang, scholen 

 Publieke locaties (o.a. 
gastheren), NME-centra 

 Kinderen, (groot)ouders 

 Digitaal toegang tot 

materialen voor 

scholen, kinderopvang 

en publiekslocaties 

 School of opvang 
ondersteunen bij activiteit 
Zelf organiseren van een 
ModderDag evenement of 
samen met een publieke 
locatie, gastheer of NME-
centra dit doen 
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Naast deze campagnes en communicatiemomenten werkt het landelijke team Marketing & Communicatie doorlopend aan de bekendheid van IVN als 

geheel en het aantrekken van nieuwe leden. Voor overige communicatiemomenten door het jaar heen wordt ook jaarlijks de ‘Groene Jaarkalender’ 

gepubliceerd op de IVN website. 

 
  

Wat  Wanneer  Doelstelling  Thema/doelgroep Ondersteuning afdeling  Wat kan afdeling doen? 

IVN Fête de la Nature  1-3 

september 

 Podium bieden voor 
burgerinitiatieven  

 Meer mensen bij de natuur (en 
IVN) betrekken door feestelijke 
ervaring 

Alle thema’s  

 Brede publiek 

 IVN-ers 

 Promotiepakket en 

(online) toolkit t.b.v. 

promotie eigen 

activiteiten. 

 Zelf organiseren van 
activiteit(en) 

 Oproepen tot deelname 
door niet IVN-ers  

 Actief en trots deelnemen 
en delen 

Thuis in de Natuur 3 : 

kom mee naar buiten! 

September, 

oktober  

 Beleven en kennismaken met 
IVN en partners (oa. Nationale 
parken) 

 Verleiden tot natuurbeleving 

 Naamsbekendheid vergroten 

 Kans ledenwerving 

Natuur & Recreatie, Natuur 

& Gezondheid 

 Brede publiek 

 NP-volgers 

 Achterban partners 

 Promotie van 

herfstactiviteiten 

afdelingen 

 Vernieuwde IVN app 

voor routes, tips en 

aanbod 

 Zelf organiseren van 
activiteit(en)  

 Actief oppakken van nieuwe 
leden (aanbod nieuwe 
doelgroepen) 
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5.4 Inspiratiedocument voor afdelingsjaarplannen 
Het jaarplan 2023 is de basis waarmee de landelijke vereniging, de beroepsregio’s en de afdelingen en werkgroepen in de tweede helft van 2022 aan de 

slag kunnen om hun eigen plannen voor 2023 op aan te sluiten. Samen met vrijwilligersconsulenten en de Landelijke Raad zijn we tot onderstaande 

voorbeelden gekomen hoe afdelingen met hun eigen plannen kunnen inhaken op het landelijke jaarplan.  

 

Afdelingen  

We stelden de vrijwilligersconsulenten en de Landelijke Raad de volgende twee vragen: welke afdelingsactiviteiten sluiten aan op de prioriteiten en welke 

ondersteuning hebben afdelingen nodig om deze activiteiten uit te kunnen voeren?  

 

Voor de eerste prioriteit, ‘Groene revolutie in het basisonderwijs’, werden de volgende afdelingsactiviteiten genoemd: activiteiten voor het 

basisonderwijs, actiedag waarop IVN’ers langs scholen gaan, Slootjesdagen/Week van de Natuur, NDE-activiteiten, natuuroudernetwerken en -cursussen, 

natuurbegeleider worden als uitbreiding op natuurouders, buitenlessen organiseren, cursus aspirant schoolgids, ondersteuning bij spreekbeurten en scripties 

en tot slot duurzaamheidsproject op scholen. De ondersteuning die gevraagd wordt: nieuwe vrijwilligers, strategie rondom scholen benaderen en 

samenwerken, podium om ervaringen en inspiratie uit te wisselen, training/cursus voor schoolgidsen en natuurouders, het borgen van fondsprogramma’s en 

de effecten van natuuronderwijs sterker uitdragen om ook het thuisfront te inspireren.  

 

Goede voorbeelden van afdelingsactiviteiten die passen bij ‘Een natuurlijke leefomgeving’ zijn: kennismakingswandeling of –fietstocht met nieuwe 

gemeenteraadsleden, Natuur in de Buurt-dag organiseren, beleids(werk)groep oprichten, bijeenkomst ‘bouwen voor dieren’, aansluiten bij projecten in de 

regio zoals Voedselbosjes, Groen Doet Goed en Heuvelrugteunen, natuur- en landschapsbeheeractiviteiten, MeerBomenNu oogstbegeleider worden, 

biodiversiteitscampagne en tiny forest do it yourself. Gevraagde ondersteuning binnen deze prioriteit: nazorg tiny forest waarvoor het van belang is dat 

afdelingen vanaf het begin worden betrokken en daarnaast juridische kennis en ondersteuning. Deze twee worden door de Landelijke Raad het belangrijkste 

gevonden. Verder wordt er nog ondersteuning gevraagd op het gebied van positiebepaling, trainingen/cursussen rondom lokale lobby en tot slot een 

doorontwikkeling van de workshop ‘samenwerken met je gemeente’.  

 

Tot slot zijn voor ‘Kom mee naar buiten!’ de volgende goede voorbeelden van afdelingsactiviteiten gegeven: thematische dagen van andere 

natuurorganisaties zoals nacht van de vleermuis en de natuurwerkdag, basiscursus natuur, een route in de IVN Route app aanmaken, aanhaken bij het 

Groen Traineeship of Nature Bits (jongeren), Fête de la Nature activiteit organiseren, een cursus ‘natuur in eigen omgeving’ organiseren, het koppelen van 

de vlinderwerkgroep aan recreatieplekken, monitoren van jongen van bontpekplevieren, activiteiten organiseren rondom teldagen zoals vogelnestjes 

timmeren, bijenhotels maken en aandacht voor inheemse beplanting, activiteiten vanuit een fotowerkgroep, 1000 soortendag en tot slot laagdrempelige 

ontmoetingsactiviteiten organiseren n.a.v. waarnemingen.nl. De gevraagde ondersteuning: WoesteLand betrekken bij afdelingsactiviteiten, afdelingen meer 

betrekken bij lokale programma’s, opleiden van vrijwilligers Groene Strand, landelijke promotie van afdelingsactiviteiten en tot slot weten waar en wie 

ondersteuning is.  
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