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Nederland Natuurinclusief
IVN van Vereniging naar Beweging

Een uitnodiging            om mee te doen!
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Over deze meerjarenvisie 

Sinds 1 april 2021 is IVN weer één organisatie, één vereniging. 
Deze meerjarenvisie schetst onze gezamenlijke stip op de horizon. 
Het is een uitnodiging aan alle IVN’ers en aan de hele samenleving 
om bij te dragen aan een meer natuurinclusief Nederland: een 
welvarende, moderne samenleving waar we in elke levensfase 
dagelijks verbonden zijn met natuur. Zo’n samenleving komt alleen 
tot stand als we er samen aan werken: iedereen voor natuur. Ik kijk 
er dan ook naar uit om samen met jullie deze droom stap voor stap 
werkelijkheid te laten worden. Zodat we weer thuiskomen in de 
natuur.

Hartelijke groeten,

Jelle de Jong, Directeur IVN Natuureducatie
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Samenvatting

Sinds 1960 zet IVN zich in om natuur weer in de harten van mensen 
te brengen. We weten steeds meer mensen te bereiken om 
(samen met ons) de natuur in te gaan en ook het aantal leden en 
beroepskrachten groeit.  
 
Tegelijkertijd staat de natuur sterk onder druk en is de afstand tussen 
mens en natuur niet eerder zo groot geweest. De biodiversiteit is de 
afgelopen decennia met meer dan 50% afgenomen en ook in ons 
dagelijks leven is de natuur grotendeels verdwenen. We brengen 
gemiddeld meer dan 15 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. 
Dit potentieel wordt nog onvoldoende benut. 
 
IVN gelooft dat als mensen weer meer in contact staan met de natuur 
zij hier enerzijds gelukkiger en gezonder van worden en anderzijds 
beter voor diezelfde natuur gaan zorgen. Groen en natuur weer 
terugbrengen in ‘het systeem’ is dan ook de kern van onze uitdaging. 

Hoe gaat IVN de komende jaren mens en natuur verbinden?
• We werken aan een natuurinclusieve samenleving waar de 

natuur onderdeel uitmaakt van het dagelijks leven: van crèche tot 
verpleegtehuis. 

• We streven naar een structureel effect op de verbinding tussen 
mens en natuur. Met onze natuurbelevingsactiviteiten door heel 
Nederland brengen we de natuur dichtbij. 

• In de samenwerking met partners ontwikkelen we een 
groeiende beweging, waarin alle Nederlanders kunnen leren over 
en bijdragen aan groen en natuur in hun leefomgeving.  

Wat zijn onze doelen?
• Kinderen: we veroorzaken een ‘groene revolutie’ op de 

schoolpleinen en in de kinderopvang, zodat kinderen gaan leren 
in een groen, natuurrijk en positief leerklimaat.

• Jongeren: we geven jongeren een stem als het gaat om een 
duurzame en natuurlijke inrichting van Nederland en laten hen 
het groene werkveld ervaren.

• Thuis en op het werk: we dragen bij aan groene tuinen, groene 
wijken en groene bedrijventerreinen voor een gezondere, meer 
natuurlijke en klimaatbestendige leefomgeving.

• In de vrije tijd: we zorgen dat natuur altijd dichtbij is en laten 
mensen zelf de natuur beleven, zodat zij kunnen ontspannen en 
opladen.

• Voor onze gezondheid: door regelmatige natuurbeleving 
dragen we bij aan een gezonder Nederland. We werken samen 
met zorginstellingen om de helende kracht van de natuur te 
onderstrepen.

We nodigen alle IVN’ers uit om mee te helpen deze droom te 
realiseren. Samen werken we aan een samenleving waarvan natuur 
weer een vanzelfsprekend onderdeel is!



De ontwikkeling van IVN in 60 jaar

Van natuurbeschermingseducatie naar 
een natuurinclusief Nederland
IVN is in 1960 opgericht door Jaap van Dijk en Jan Nijkamp. Zij 
zetten zich in voor de Bond tegen Verontreiniging van Natuur 
en Stad en riepen mensen op om de natuur niet te vernielen. 
Belangrijk werk! Maar er was meer nodig. Daarom startten ze met 
de ‘Natuurgidsencursus’. Ze realiseerden zich dat als mensen meer 
weten van de natuur, zij er dan vanzelf meer van gaan houden. En 
waar je van houdt daar wil je voor zorgen. 

Dit kernidee was de start van IVN, destijds het Instituut voor 
Natuurbeschermingseducatie. Waar overheden regels stellen en 
terreinbeheerders natuur aankopen om te beschermen, wil IVN 
de natuur verankeren in de harten van mensen. Want liefde voor 
de natuur biedt naar onze mening op de lange termijn de beste 
bescherming.

In de jaren zestig en zeventig groeide IVN snel als 
vrijwilligersbeweging. Bestaande groene groepen sloten zich 
aan en overal in het land ontstonden nieuwe afdelingen. Met 
de Natuurgidsencursus (nu Natuurgidsenopleiding) werden 
duizenden gidsen opgeleid die mensen mee de natuur in namen. 
Beroepskrachten werden aangenomen om vrijwilligers te 
ondersteunen. In deze periode realiseerden overheden zich dat er 
naast aandacht voor de wederopbouw van Nederland (woningbouw, 
landbouw) ook aandacht nodig was voor het verbinden van mens en 
natuur. Overal werden natuur- en milieueducatiecentra opgericht 
en de IVN-beroepsorganisatie groeide uit tot een organisatie met 
ruim honderd medewerkers. Iedere provincie kreeg een IVN-

consulentschap en alle Nationale Parken kregen een IVN-coördinator 
educatie en communicatie. Het aantal IVN-vrijwilligersafdelingen 
groeide tot meer dan honderdvijftig. IVN had nauwe contacten met 
het Rijk en werd door ministeries gezien als een belangrijke partij 
voor de uitvoering van hun beleid.

Vanaf de jaren ’90 trok de Rijksoverheid zich terug. Het was de tijd 
van liberalisering en marktwerking en IVN moest op eigen benen 
komen te staan. Dat viel niet mee. Voor de beroepsorganisatie werd 
financiering binnenhalen een doel op zich en IVN raakte zichzelf kwijt 
door ‘achter alle potjes aan te lopen’. Er ontstonden spanningen 
tussen beroepskrachten en vrijwilligers en er werd besloten dat de 
IVN-beroepskrachten verder gingen in een eigen stichting met een 
Raad van Toezicht. 

Na deze scheiding, in een periode waarbij voor de beroepsorganisatie 
het accent lag op ‘overleven’, ging IVN zich bezinnen op de missie en 
het bestaansrecht. Daartoe werd teruggegrepen op de visie van Jaap 
van Dijk en Jan Nijkamp: natuur in de harten van mensen brengen. 
In het eerste decennium van deze eeuw ging IVN letterlijk terug naar 
de bron om nieuwe inspiratie op te doen voor de toekomst. We 
ontwikkelden programma’s waarin natuur weer een plek kreeg in 
verbinding met belangrijke maatschappelijke thema’s. IVN groeide 
weer sterk. Inmiddels weten vrijwilligers en beroepskrachten elkaar 
steeds beter te vinden. We vinden steeds beter een evenwicht waarin 
we de lokale wijsheid en vindingrijkheid van afdelingen combineren 
met het brede netwerk en de ontwikkel- en organisatiekracht van de 
beroepsorganisatie.
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Hoe staat het ervoor met IVN en de natuur?

IVN ontwikkelde zich de laatste jaren positief. Ook andere natuur- en 
milieuorganisaties groeiden. Natuur staat volop in de belangstelling. 
Het percentage beschermde natuur steeg wereldwijd tot maar liefst 
15% van het totale oppervlak. 

De biodiversiteit neemt af
We groeiden en bloeiden maar voor sommigen voelde het ook 
als ‘laat duizend bloemen bloeien’. En onze missie komt nog niet 
dichterbij… 

De afstand tussen mens en natuur neemt toe en de biodiversiteit 
daalde de afgelopen decennia met meer dan 50%. Ongeveer 1 
miljoen soorten planten en dieren worden met uitsterven bedreigd. 
We hebben te maken met de eerste door de mens veroorzaakte 
massale uitsterving van soorten. Er drijft meer dan 100 miljoen ton 
plastic in de oceanen. Wij mensen brengen het klimaat zó uit balans 
dat we op de lange termijn ons eigen leefklimaat in gevaar brengen. 
De oorzaken zijn sterke bevolkingsgroei, toename van de welvaart, 
steeds intensiever land- en zee-gebruik en een onnadenkende 
omgang met natuur en milieu. 

De afstand tussen mens en natuur 
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. Sinds 2008 woont meer dan de helft van de wereldbevolking 
in steden, in Nederland zelfs meer dan 70%. Maar de bebouwde 
kom is geen natuurlijke leefomgeving. We leven in goed geïsoleerde 
stenen huizen, verplaatsen ons in voertuigen over snelwegen. We 
werken en ontspannen ons achter schermen. We betegelen de tuin 

en bouwen huizen in parken. Ons voedsel komt uit de supermarkt. 
Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen zonder toezicht nog 
maar tot het eind van de straat terwijl hun grootouders kilometers 
rondzwierven door stad en buitengebied. Jongeren van 16 tot 25 jaar 
kijken op een doordeweekse dag 6 tot 7 uur op een scherm en circa 
25% van de bewoners van verpleegtehuizen komt nooit meer buiten. 
Je ziet het aan alles: natuur zit niet in ‘het systeem’. Ons gedrag gaat 
niet alleen ten koste van de natuur maar ook ten koste van de mens.

De groei van IVN 
• Het aantal leden steeg de laatste jaren van 17 duizend naar 

27 duizend. Ondanks dat het voor veel IVN-afdelingen een 
uitdaging is om voldoende actieve leden te vinden, wist IVN 
jaarlijks circa 500 duizend mensen de natuur te laten beleven. 

• IVN maakte naam met programma’s zoals Tiny Forest, Schone 
Rivieren, Slootjesdagen, Modderdag en Grijs, Groen en 
Gelukkig. 

• De zichtbaarheid van IVN nam sterk toe. Onze website wordt 
jaarlijks meer dan 2 miljoen keer bezocht. We hebben baat bij 
samenwerking met partners als Albert Heijn, ASN Bank, TAUW 
en Spadel en we zijn dankbaar voor de vaste jaarlijkse bijdrage 
(in goede én slechte tijden) van de Nationale Postcode Loterij.

• De ontwikkelingen resulteerden in een verdubbeling van 
de omvang van de beroepsorganisatie (van 90 naar 180 
medewerkers) en van de financiële opbrengsten  
(van € 6 miljoen naar € 12 miljoen). 
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‘Alles van waarde is weerloos’, 
schreef Lucebert. Dat geldt ook voor de natuur. 
In het economische denken van de afgelopen 

honderd jaar is de natuur haar plaats 
verloren in onze samenleving. 

En dat brengt ook voor de mens nadelige 
gevolgen met zich mee.

We kunnen niet zonder natuur
Tienduizenden onderzoeken hebben aangetoond dat natuur van 
grote invloed is op fysiek, mentaal en emotioneel functioneren 
van mensen. Het goede nieuws is dat de drempel voor het 
‘natuureffect’ verrassend laag blijkt: een klein beetje natuur 
helpt al! Mensen kunnen zich beter concentreren, zijn meer 
stressbestendig en voelen zich vrolijker bij regelmatig contact 
met de natuur. Natuur maakt ons natuurlijker. Wat we vroeger 
onbewust wisten, moeten we nu weer gaan ervaren. De 
COVID-19 pandemie heeft daar een onverwachte bijdrage aan 
geleverd. Veel mensen genoten van het groen in de buurt, 
sommige natuurgebieden raakten overvol. Het droeg bij aan een 
herwaardering voor een groene omgeving. 

Een andere belangrijke reden dat we niet zonder natuur kunnen, 
is dat natuur zorgt voor onze basisbehoeften. De natuur levert 
‘ecosysteemdiensten’ aan de mens zoals een schonere lucht, 
voedsel, verkoeling en de opname van CO2.

Ecosysteemdiensten van de natuur 
• Bomen nemen CO2 op. We kunnen een derde van de CO2-

uitstoot sinds 1800 compenseren door zo’n 15% extra bomen 
te planten.

• De natuur is van groot belang voor onze voedselvoorziening. 
10% van ons voedsel is bijvoorbeeld afhankelijk van bestuiving 
door bijen. 

• In steden zorgen bomen voor verkoeling, belangrijk in een 
opwarmend klimaat. Het groen zorgt ook voor wateropvang 
dat steeds meer in piekbuien op de aarde valt. 

• Bomen zorgen voor betere luchtkwaliteit. Britse en Duitse 
onderzoekers concluderen dat bomen 10 – 15% van de 
schadelijke stoffen in stedelijke gebieden kunnen afvangen.
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Onze droom: een natuurinclusief Nederland 

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. Hiermee dragen we 
bij aan een toekomst waarin mens en natuur weer in balans zijn met 
elkaar. 

Dit is hét moment om de balans tussen mens en natuur te herstellen. 
Daarvoor is een transitie nodig. Met enkel vertellen dat we beter voor 
de natuur moeten zorgen slaan we de plank mis. Die boodschap 
lijkt al decennialang te weinig effect te hebben op de houding van 
mensen ten opzichte van de natuur. Pas wanneer we ons verbonden 
voelen met de natuur, ontstaat de betrokkenheid die nodig is om het 
verschil te maken.

Die verbondenheid ontstaat in zeven stappen:

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. 

Een natuurinclusief Nederland betekent voor ons dat mensen in 
elke levensfase en op alle belangrijke plekken weer verbonden zijn 
natuur. Honderden natuurgidsen, natuurouders, natuurjuffen en 
-meesters geven hun grenzeloze kennis over de natuur met liefde 
en plezier door om de beweging kracht bij te zetten. We nodigen 
jou uit om mee te helpen aan een wereld waar mensen zich thuis 
voelen in de natuur. Waar het contact tussen mens en natuur weer 
vanzelfsprekend is. 

2. Verwondering
oproepen

5. Betrokkenheid
kweken

3. Bewondering
laten groeien

6. Bezorgdheid
doen groeien

4. Waardering
laten opkomen

7. Actie
oproepen

1. Nieuwsgierigheid
wekken en aanwakkeren
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Vertellen
De natuurlijke rol van IVN. 

We laten kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen de 

natuur van dichtbij beleven en 
vertellen verhalen die raken.

Tellen
Als we de natuur willen 
beschermen dan is het 

belangrijk om te weten hoe 
het gaat met de soorten. 

IVN stimuleert tellen, onder 
andere tijdens de jaarlijkse 

Bijentelling.

Herstellen
Van oudsher werken IVN’ers 

in het landschap, bijvoorbeeld 
wilgen knotten of invasieve 
soorten verwijderen. Maar 
ook de natuurwerkweken 

voor jongeren van Woesteland 
en het verbeteren van 

stadsnatuur horen hierbij.

Opstellen en bellen 
Veel IVN-afdelingen komen 
op lokaal niveau op voor de 

natuur. Ze doen aan lobby en 
beleidsbeïnvloeding en indien 
nodig worden er rechtszaken 

gevoerd. 

Meer dan educatie
Om natuur weer in de harten van mensen te brengen gebruiken we 
naast natuureducatie ook andere methodes. In het programma ‘De 
kracht van de groene vrijwilliger1’ onderscheiden we vier rollen voor 
groene vrijwilligers:

Van oudsher hebben afdelingen de focus op natuur en zetten ze zich 
daarvoor op elk van de bovenstaande manieren in. Als IVN keren we 
met deze meerjarenvisie terug naar die basis. Tellen en herstellen 
worden weer onderdeel van ons repertoire. Iedereen zet zich in voor 
natuur en we streven naar natuur voor iedereen. Dat lukt alleen 
als we heel veel mensen op verschillende manieren voor natuur 
mobiliseren. 

1 www.degroenevrijwilliger.nl/
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Wij komen op voor de natuur
IVN spreekt zich als landelijke organisatie nadrukkelijker uit voor de natuur. 
Om bij te dragen aan de noodzakelijke systeemverandering zullen we 
opkomen voor de natuur die zelf geen stem heeft. 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.

Hiervoor werken we samen met alle O’s: Overheden, Onderwijs, Onderzoek, 
Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en burgers van Onderop. 
De rol die IVN kiest in dit speelveld is afhankelijk van het onderwerp en de 
behoefte in de samenleving en kan één van de volgende drie zijn: 

• Agendabepalend en initiërend op onderwerpen die nog relatief 
nieuw zijn (schoolpleinen als buitenleslokaal, vergroenen van 
bedrijventerreinen, benutten van de groene buitenruimte in de zorg, 
lobby en beleidsbeïnvloeding); 

• Faciliterend en ondersteunend als er veel partijen en/of vrijwilligers 
zijn die al een grote rol spelen (zoals het ondersteunen van vrijwilligers 
en NME-centra); 

• Uitvoerend wanneer we daarmee het verschil kunnen maken 
(natuurexcursies begeleiden, Tiny Forests realiseren).

Ons beeld van de natuur  
Hoe mensen handelen wordt bepaald door hun denken. En 
hoe mensen denken wordt bepaald door hun overtuigingen. 
De overtuigingen die mensen, vaak onbewust, hebben over de 
relatie tussen mens en natuur zijn dan ook van groot belang. 
Hieronder worden drie natuurbeelden geschetst naar het werk 
van natuurfilosoof Matthijs Schouten2.

2 https://youtu.be/W5PvwNiKkGw 

De mens als 
onderdeel van 

de natuur: 
 

Natuur heeft  
intrinsieke waarde

De mens als waarderende gebruiker 
van de natuur:

Natuur heeft functionele waarde

De mens als heerser van de natuur. 

De mens centraal, antropocentrisch
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Deze natuurbeelden zijn in de afgelopen eeuwen ontstaan 
en zijn ook in deze tijd nog relevant. De bovenste overtuiging, 
‘natuur heeft intrinsieke waarden’ biedt de meest vruchtbare 
bodem voor een transitie naar een natuurinclusieve 
samenleving. We hopen zoveel mogelijk mensen te inspireren 
om zo naar de relatie tussen mens en natuur te kijken. Dit 
doen we door mensen zelf de natuur te laten ervaren, vanuit 
verwondering. Echte verbinding met de natuur ontstaat door 
hoofd én hart open te stellen voor het natuurlijke leven om 
ons heen.

Wat is eigenlijk natuur? 
Natuur is voor veel mensen een ver-van-hun-bedshow. Maar voor IVN 
is ál het groen om ons heen natuur. Dat geldt voor de bromvlieg in 
onze kamer, de basilicum op ons balkon, de iepen langs de gracht en 
de zeearenden in de Oostvaardersplassen. Het geldt ook voor onszelf, 
de ‘homo sapiens’. Dat betekent overigens niet dat wij alle natuur even 
waardevol vinden. Onderzoek laat zien dat ‘wilde natuur’, die minder 
gecultiveerd is, een grotere positieve invloed heeft op het functioneren 
van de mens. Daarnaast waarderen we natuur die ruimte biedt aan een 
veelheid van soorten (biodiversiteit) hoger dan eendimensionale natuur.
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Hoe kan IVN het verschil maken in de komende jaren? 

Het bijdragen aan een meer natuurinclusieve samenleving waarin 
mens en natuur op dagelijkse basis verbonden zijn, is een grote 
opdracht. In de strategie van IVN staan twee begrippen centraal: 
‘impact’ en ‘beweging’.

Impact 
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. De meerjarenvisie 

is een eerste stap in het aanbrengen van focus. Met concrete doelen 
kunnen we als vereniging de komende jaren koersvast zijn. Het biedt 
duidelijke kaders voor de verdere invulling van onze programma’s 
en activiteiten. Jaarlijks kijken we samen of we nog op de goede weg 
zijn. Door gezamenlijke doelen voor ogen te hebben, kunnen we als 
vereniging maximale impact realiseren!

Theorie van Verandering
Onderstaande Theorie van Verandering vat onze visie samen op de 
urgentie, mogelijke oplossingsrichtingen, hefbomen en uitkomsten:

Klimaat en biodiversiteit 
staan onder druk door 

menselijk handelen

Groene kinderopvang en 
basisonderwijs

Meer biodiversiteitDagelijkse 
natuurcontact 

verankerd in wijk, 
onderwijs, zorg 

en werk

Hoogwaardige 
natuurbeleving in het 

buitengebied voor 
iedereen

Jaarlijks bereik 
minimaal
1.000.000
mensen

Natuurbeleving 
programma’s met impact

Natuur is ver weg, de 
directe leefomgeving is 

versteend

Groene tuinen, wijken en 
werkomgeving

Klimaatbestendiger steden
Bijdragen aan fysieke 

vergroening

De psychische en fysieke 
gezondheid van veel 

mensen staat onder druk

Natuur als interventie voor 
gezondheid en zorg

Gelukkige en 
ontspannen mensenLobby  voor natuur in het 

primaire proces van zorg 
en onderwijs

Mensen voelen zich niet 
meer verbonden met 

natuur

Natuurbeleving in 
de vrije natuur

Gezondheid neemt 
toe door natuur

Samenwerken met andere 
stakeholders voor meer 

resultaat

Mensen voelen zich 
machteloos, ‘ik kan er toch 

niets aan doen’

Iedereen doet mee, 
we vormen een beweging

‘Natuurlijk leren’ op school

Meer werkplezier met 
‘groen werken’

Bewegingsopbouw, 
database gedreven

Wat zijn de onderliggende 
problemen?

Drivers

Urgentie Oplossingsrichtingen Onze ‘hefbomen’ Onze projecten Outcomes Impact

Theory of Change

Wat zijn hiervoor de 
oplossingsrichtingen?

Hoe realiseren we 
deze oplossingen?

Welk doel bereiken 
we hiermee? Wat levert dit op?
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Het onderdeel ‘onze projecten’ is nog niet ingevuld. De komende 
jaren onderzoeken we samen met alle IVN’ers met welke 
activiteiten en projecten we de meeste impact kunnen maken. Deze 
meerjarenvisie is een uitnodiging om gezamenlijk vorm te geven 
aan dit onderzoek. Voor grote programma’s en projecten wordt 
in een toegespitste Theorie van Verandering aangegeven hoe dat 
specifieke programma structureel bijdraagt aan het verbinden van 
mens en natuur.

Beweging 
Grote veranderingen starten vanuit een beweging: een groep 
mensen met een gezamenlijke ambitie die zich inzet voor iets 
dat groter is dan henzelf. Deze beweging begint vaak klein, 
aangewakkerd vanuit inspiratie, bewustwording én de wil om zelf 
actie te ondernemen. Dit is de reden dat IVN jong en oud stimuleert 
om de natuur zelf te ontdekken en te ervaren. Zo’n natuurervaring 
maakt dat mensen zich bewust worden van wat de natuur met en 
voor hen doet. 

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. Samenwerken is hierbij een sleutelwoord. Sinds april 
2021 is IVN weer één trotse vereniging. Afdelingen, regio’s en 
beroepsorganisatie vormen samen het kloppende hart van IVN. 
Met elkaar zullen we de komende jaren verkennen hoe we de 
handen nóg meer ineen kunnen slaan om de groene IVN-beweging 
te laten groeien. 



14



15

Sterke afdelingen 
IVN is en blijft natuurlijk een vereniging; een sociale club van 
mensen die hun liefde voor de natuur met elkaar deelt en beleeft. 
Daarbinnen zijn sterke afdelingen onmisbaar voor het opbouwen 
van een beweging. IVN’ers vormen de basis van onze vereniging. 
Een sterke afdeling kenmerkt zich door actieve leden die mensen 
weten te verbinden en aan te zetten tot actie. Met een relevant 
activiteitenaanbod voor jong en oud laten ze anderen actief de 
lokale natuur ontdekken en ervaren, waarmee het zaadje voor 
de regionale en landelijke beweging wordt geplant. Een sterke 
afdeling zoekt actief haar omgeving op en werkt samen met 
groene partners, provincie en gemeenten. Een sterke afdeling is 
vindingrijk, heeft veel lokale kennis en werkt continue aan een 
zo groot mogelijke impact. We vinden als IVN steeds beter een 
evenwicht waarin we de lokale wijsheid en vindingrijkheid van 
afdelingen combineren met het brede netwerk en de ontwikkel- en 
organisatiekracht van de beroepsorganisatie. 

Ondanks het sterk toenemende aantal leden hebben we te maken 
met vergrijzing en een teruglopend aantal actieve leden. Dit is voor 
veel afdelingen een zorg. Daarom willen we komende jaren werken 
aan het versterken van de afdelingen en de groei van het aantal 
actieve leden. We onderzoeken, ontwikkelen en leren van elkaar 
wat werkt en wat niet.

Samenwerken in de regio  
De 160 afdelingen van IVN zijn georganiseerd in tweeëntwintig 
regio’s. Deze regio’s zijn de logische plek voor samenwerking tussen 
afdelingen onderling en tussen afdelingen en de beroepsorganisatie. 
De komende jaren intensiveren we dit door met meer focus 
activiteiten te ontplooien. Regio’s zullen de functie van platform 
gaan vervullen waar afdelingen, beroepskrachten én onze groene 
partners elkaar ontmoeten. De beroepskrachten vervullen hierin 
steeds meer de rol van een activerende partner voor de afdelingen, 
de groene organisaties en verder íedereen die hieraan mee wil doen!

En nu naar buiten 
Met een intern goed georganiseerde vereniging boordevol kennis 
en enthousiasme zijn we een volwaardige gesprekspartner voor 
andere organisaties. IVN positioneert zich als open organisatie en 
richt zich op alle Nederlanders die graag een bijdrage willen leveren 
aan een groen en natuurlijk Nederland. Vanuit onze kracht en missie 
zoeken we organisaties op waarmee we de groene beweging kunnen 
vergroten. Op hun beurt weten partners ons te vinden en waarderen 
zij ons vanwege onze ervaring en expertise. 

In de komende paragrafen werken we onze visie uit voor de 
verschillende levensfases (kinderen, jongeren, volwassenen) en 
belangrijke plekken waar mensen komen (wijk, werk, buitengebied). 
We benadrukken dat het gaat om grote opgaves die we alleen 
samen met veel andere partijen kunnen realiseren. Het is dan ook 
vooral een uitnodiging om samen op te trekken. De visie zal jaarlijks 
worden geconcretiseerd in onze jaarplannen.
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Opgroeien
Jonge kinderen staan van nature in verbinding met de natuur 
vanwege hun natuurlijke nieuwsgierigheid voor alles dat groeit en 
leeft.  Door digitalisering, verstedelijking en (over)bezorgde ouders 
spelen kinderen echter steeds minder buiten. Ze brengen ongeveer 
40% van de tijd die ze wakker zijn door op school en de lessen vinden 
voor 99% binnen plaats. Dat is jammer, want veel onderzoek laat zien 
dat bij de meeste kinderen intensief natuurcontact een leven lang 
doorwerkt.  

Elk kind heeft het recht om met natuur in contact te komen. Contact 
met de natuur maakt kinderen creatiever, gezonder en socialer. 
Door hen actief te laten zijn in de natuur, krijgen ze een beter begrip 
van de wereld om hen heen en leren ze van de natuur te houden. 
IVN biedt natuurbeleving en -educatie voor ouders en kinderen en 
professionals op school en in de kinderopvang.  

Opgroeien en ontwikkelen

‘Verwondering is het begin 
van alle wijsheid’

Natuur is 

ver weg

Toegenomen 

mediagebruik

Beschermende en 
bange ouders

Schooldagen zonder buitenles
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Onze droom  
Een natuurrijke school met groene klaslokalen, groene 
schoolpleinen, voedselbosjes en buitenonderwijs. Onderwijs 
dat het natuurlijke gedrag ondersteunt en daarmee ook de 
natuurlijke verwondering die inherent is aan het kind-zijn. 

Groene revolutie op school en in de kinderopvang 
IVN is ervan overtuigd dat een natuurrijke speel- en leeromgeving 
essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Daarom 
willen wij samen met het onderwijs en de kinderopvang de 
komende jaren een Groene Revolutie in gang zetten: van krappe 
stenen woestijnen naar groene, gezonde oases voor spelen en 
leren. Natuurjuffen en -meesters hebben een belangrijke rol in 
deze natuurrijke school. Zij zorgen voor verwondering voor de 
natuur en laten kinderen verliefd worden op de natuur. Zo wordt 
het zaadje geplant voor een levenslange verbinding met de natuur. 
Dat is van grote waarde, aangezien we het hebben over de laatste 
generatie die iets kan doen aan de klimaatverandering en het 
verlies van biodiversiteit. 

IVN kijkt naar de basisschool vanuit de Whole School Approach. 
In het schoolsysteem heeft natuur nauwelijks een plek meer en is 
natuurlijk leren nog ver weg. Om hierin verandering aan te brengen 
zijn pabo-opleidingen en directies van scholen(koepels) het meest 
bepalend. Daarnaast zijn de volgende partijen van groot belang in 
onze aanpak:

Een groene 
revolutie op 

scholen

Leerkrachten

Curriculum

Toets systeem
en eindtermen

Omgeving

PABO 
opleidingen

Aanbod 
voor 

nascholing

Onderwijs-
inspectie

Ministerie 
van OC&W

NME 
aanbieders

Educatieve 
uitgevers

Ministerie 
van OC&W

Gemeente

Vrijwilligers

Hoveniers
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Zelfontplooiing voor jongeren 
Jongeren zijn zich bewuster dan ooit van het ontwrichtende effect 
dat mensen hebben op onze natuurlijke wereld. Doordrongen van 
de uitdagingen, staat er een enorme groep jonge mensen klaar om 
de handen uit de mouwen te steken voor de natuur. Zij zijn overtuigd 
van de feiten en willen zelf iets doen, maar weten vaak niet goed 
hóe. Met de juiste begeleiding en sturing kan de collectieve energie 
van deze generatie een kolossaal verschil maken in de wereld van 
morgen.  

De komende jaren wil IVN de jonge generatie steunen om hun 
krachten te bundelen en hun groene dromen om te zetten in 
duurzame daden. Wij bieden ze een thuis in de natuur waar ze zich 
met vastberadenheid voor willen inzetten. Ze staan daarbij zelf aan 
het roer van hun eigen ontwikkeling. Ze onderzoeken hun relatie 
met de natuur en maken toekomstbestendige wegen vrij naar een 
samenleving met een gezonde balans tussen mens en natuur. 
We faciliteren hierin door initiatieven zoals het Jongeren Advies 
Bureau dat jongeren betrekt bij maatschappelijke vraagstukken 
rondom natuur en duurzaamheid. In programma’s zoals het Groen 
Traineeship en Nature Bits doen jongeren daarnaast relevante 
ervaring op in het groene werkveld.

‘Als jongeren eenmaal doorhebben dat 
wat zij doen écht uitmaakt, 
dan kunnen en zullen zij de 

wereld veranderen’  

Onze droom  
In steden organiseren jongeren zich samen voor stadsnatuur. 
Op scholen en universiteiten overtuigen zij bedrijven en 
overheid om te kiezen voor een natuurinclusieve toekomst. 
Bij de organisaties waar zij hun eerste baan vinden, spelen ze 
een sleutelrol voor vergroening van de werkomgeving en core 
business. En in buitengebieden gaan jongeren met elkaar op 
pad om op hún manier thuis te zijn in de natuur.  
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Een leven lang leren 
Jezelf ontwikkelen doe je niet alleen in je kindertijd. De aangeboren 
nieuwsgierigheid is enkel het startpunt en loopt vanaf daar je hele 
leven door. Wat je motivatie om te leren ook is, met de juiste voeding 
houd je die nieuwsgierigheid levend. IVN biedt die voeding door in te 
spelen op de natuurlijke leerprocessen in de huidige maatschappij. 

Dat betekent dat we werken met doorlopende leerlijnen; we 
beginnen klein en bewegen naar steeds groter. We prikkelen met 
micro-educatie via social media en in campagnes, waarna mensen 
e-learnings of workshops kunnen volgen, of mee kunnen met 
excursies. Willen ze meer leren? Dan kunnen ze deelnemen aan 
onze cursussen. De interesse en het instapniveau verschillen per 
persoon, wij spelen daarop in. Wil je liever actief aan de slag? Dan 
laten we je zien hoe en waar dat kan. Zo ontdekt iedereen zijn of haar 
persoonlijke kracht en een passende manier om zich in te zetten voor 
de natuur.  

Ten tweede kijken we naar wat er speelt in de maatschappij. Zo 
is sinds COVID-19 de behoefte om samen de natuur in te gaan 
toegenomen, net als de wens om online en op flexibele tijden te 
leren. Als IVN zorgen we voor een passend aanbod waarin het 
online en offline leren over - en ontdekken van - de natuur elkaar 
aanvullen. We blijven ook de komende jaren op deze manier 
inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.  

Om laagdrempelige, leuke en inhoudelijk sterke educatie te bieden, 
is het belangrijk dat meerdere partijen binnen IVN samenwerken 
en elkaar versterken. IVN-leden brengen hun expertise van lokale 
natuur, beroepskrachten zitten met andere partijen om de tafel en 
hebben een regionaal of zelfs nationaal bereik. Door onze kennis en 
krachten te bundelen staan we sterker, ondersteunen we elkaar en 
kunnen we kwaliteitseducatie bieden waarmee we mensen van jong 
tot oud in staat stellen om een positieve impact te maken voor een 
natuurinclusiever Nederland.   



21



22

Vaak denken we bij natuur aan bossen of uitgestrekte 
natuurgebieden ver van ons huis. Natuur is echter minstens zo 
belangrijk op de plekken waar we het grootste deel van onze tijd 
doorbrengen: thuis en op het werk. Onderzoek laat duidelijk zien 
dat groen een positieve invloed heeft op ons gevoel van welzijn 
en onze gezondheid. Daarnaast heeft het een positief effect op 
de werkvloer: werknemers worden er productiever, creatiever en 
oplossingsgerichter van. Natuur geeft ons dus zowel op werk als thuis 
een positieve boost. 

Het effect van groen op onze leefomgeving...
Naast dat natuur een positief effect heeft op het welzijn van de 
mens, heeft het ook een positief effect op onze leefomgeving. Bomen 
en planten helpen namelijk om de toenemende hittestress en 
wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te voorkomen.  En 
misschien verwacht je het niet, maar natuur maakt ons ook socialer. 
De groene plekken in de buurt, zoals het park en de tuin, zijn bij 
uitstek geschikt voor sociale activiteiten: van een buurtpicknick tot 
groene wandelroute. Natuur moet (weer) een vast onderdeel worden 
van onze woon-, werk- en leefomgeving. Dit kan goed samengaan 
met de toenemende behoefte aan meer woonruimte. IVN zet zich in 
om groen een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van renovatie- 
en nieuwbouwplannen.  

Thuis en op het werk 

‘De natuur heeft geen haast 
en toch komt alles af’ 

...maar ook op de natuur zelf
Dit is niet alleen belangrijk voor de mens, maar ook voor de natuur 
zelf. Door de verstedelijking - meer dan de helft van de Nederlanders 
woont inmiddels in een stad - rukken stenen, stoepen en straten op 
en is er steeds minder ruimte voor dieren en planten. Egels lopen 
letterlijk tegen de muur, bijen zoeken tevergeefs naar de volgende 
bloem en vlinders kunnen maar moeilijk de juiste planten vinden om 
hun eitjes te leggen. Daarnaast spelen er in de bebouwde omgeving 
nog een aantal andere vraagstukken, zoals gifgebruik in tuinen, 
bodemverslechtering en lichtvervuiling. 

Onze droom  
Natuur dichtbij voor iedereen, thuis en op het werk. En een 
natuurlijke leefomgeving voor planten en dieren, ook binnen de 
bebouwde kom. 
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Waar richten wij ons op?
Onze agenda voor de komende jaren richt zich enerzijds op het 
creëren van een natuurlijke leefomgeving voor mens, plant én dier 
en anderzijds brengen we mensen in contact met die lokale natuur. 
We zetten ons in voor groene en biodiverse tuinen en wijken. We 
ondersteunen initiatiefnemers die zich in willen zetten voor het 
groen in de buurt. En we initiëren projecten die bijdragen aan 
natuurinclusieve nieuwbouw en groene bedrijventerreinen. Denk 
ook aan projecten als Tiny Forest, De levende tuin, Nederland Zoemt, 
Groen Werkt Beter en Gezonde Buurten.

Natuur 
dichtbij huis

Tuin

BinnenruimteNieuwe wijken

Buurt/straat

TuincentraHoveniers

Gemeente

Vrijwilligers

Buurt-
initiatieven

Planten-
leveraciers

Bouwers

Ministerie 
van BZK

Project- 
ontwikkelaars

Natuur 
dichtbij werk

Parkmanagement
en 

bedrijventerreinen

Hoveniers, 
ingenieursbureaus,

landschaps-
architecten

Vakbonden

Provincies

Arbodiensten

Bedrijven

RIVM

Medewerkers

HR managers

Staf/bestuur

Ministeries van 
VWS, EZK, I&W, 

BZK en LNV

Steeds vaker voeren we onze projecten wijkgericht uit, samen met 
gemeenten, projectontwikkelaars en andere betrokkenen. Zodat 
we niet alleen het individu bereiken, maar de hele buurt. Ook 
praten we landelijk en regionaal mee over belangrijke onderwerpen 
en laten we horen wat IVN belangrijk vindt. We zetten het effect 
van ons werk kracht bij door middel van onderzoek. Dit doen we 
samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen, maar ook 
door mensen zelf mee te laten onderzoeken met behulp van citizen 
science. Samen maken we werk en wonen groen. 

Relevante partners voor het vergroenen van werk en wonen:  
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Onze vrije tijd 

‘Natuur is geen plek waar je naartoe gaat, maar een plek waar je thuiskomt’  

Bekend maakt bemind. IVN nodigt mensen uit om hun vrije tijd in de 
Nederlandse natuur door te brengen. Om zich te verwonderen over 
de prachtige natuur die ons land te bieden heeft en te beseffen dat 
die onze aandacht en respect verdient. 

Steeds meer mensen omarmen de natuur. Het is geen plek waar we 
naartoe gaan, maar waar we thuiskomen. Van een overnachting aan 
de bosrand tot een dagje uit op het water: het natuurlijk landschap is 
dichtbij en er valt zo veel over de cultuurhistorie te ontdekken. Vrijwel 
nergens ter wereld vind je zo’n grote diversiteit aan landschappen 
op zo’n kleine oppervlakte als in Nederland: duinen, zee, rivieren, 
veengebieden en bossen. IVN zet zich in om een wereld te creëren 
waar deze natuur weer dichtbij voelt. Als de plek waar we onze (vrije) 
tijd door willen brengen. Voor iedereen, ongeacht waar je vandaan 
komt of waar je woont. Zodat jong en oud kan ervaren hoe leuk, 
leerzaam, gezond én belangrijk de Nederlandse natuur is.  

De Nederlandse natuur: mooi én kwetsbaar
De natuur is overal om ons heen, we moeten het alleen weten te 
vinden. Het terugbrengen in ons systeem. De natuur laat ons voelen 
wie we in de kern zijn en wat er écht toe doet. Het is niet voor 
niets dat als mensen ontspanning of verdieping zoeken, ze lange 
wandelingen gaan maken of zich in de natuur terugtrekken. Er is een 
groeiende behoefte aan een groene en natuurlijke omgeving, met 
name in onze vrije tijd. Als we ons eenmaal in de natuur bevinden 
en er échte aandacht aan schenken, merken we namelijk dat onze 
verbinding met de natuur alleen maar groeit; we kunnen erover leren, 
maar ook heel veel van leren. 

Onze droom  
Natuurinclusieve recreatie met positieve impact en 
wederkerigheid, oftewel mensen de schoonheid van de natuur 
laten bewonderen en tegelijkertijd de zorgzaamheid voor 
diezelfde natuur vergroten. 

IVN wil recreërend Nederland bewust maken van de schoonheid en 
kwetsbaarheid van de Nederlandse natuur, zodat zij zich vanuit een 
gezamenlijke ambitie en urgentie gaan inzetten. Zo groeit ook een 
gevoel van verantwoordelijkheid onder recreanten, ondernemers 
en beleidsmakers. Samen werken we toe naar hetzelfde ideaal: 
natuurinclusief recreëren. Het landschap niet slechts gebruiken 
als decor, maar ook actief bijdragen aan herstel, behoud en 
groei. Zodat we in onze vrije tijd kunnen blijven genieten van de 
geweldige landschappen om ons heen. Met het inzicht dat wij als 
mens iets terug kunnen doen voor de natuur, werken we toe naar 
recreëren met positieve impact. Samen met de recreatiebranche 
en beleidsmakers stellen we het kader voor de ontmoeting tussen 
recreant en de natuur in Nederland, voor nu en voor de toekomst. 

‘In de natuur vind je meer dan je zoekt’ 
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Natuurrecreatie dient laagdrempelig toegankelijk te zijn zodat 
zoveel mogelijk mensen zich met de natuur kunnen verbinden. 
Belangrijke partijen hierbij zijn:

Natuur en 
recreatie

Gemeenten en
provincies

Recreatie
ondernemers

Recreanten

Ministerie
van LNV

Nationale 
parken

Natuur- 
organisaties

en vrijwilligers
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Voor onze gezondheid  

‘De beste arts is de natuur’ 
(Hippocrates)

Waai uit op het strand, zit een uur onder een boom, luister een 
tijdje naar vogelgeluiden, kijk eens uit je raam naar de boomtoppen 
of ruik eens goed aan een net geopende bloem. Richt de aandacht 
eens op iets dat niet door de mens is gemaakt. Waarschijnlijk ervaar 
je dan wat al keer op keer is bewezen: de natuur verkwikt en maakt 
ons gezonder en gelukkiger. Door contact met de natuur herstellen 
we sneller van ziekte en stress. Het zorgt voor minder obesitas, 
bevordert het herstel na kanker, versterkt het immuunsysteem, 
verlaagt het cholesterolniveau, verbetert de mentale gezondheid en 
verlaagt het algehele ziekteverzuim op de werkvloer. Zowel curatief 
als preventief brengt de natuur ons dus wonderbaarlijk veel voor 
onze gezondheid. En dat is ook niet zo gek, want wij zijn tenslotte zelf 
natuurlijke wezens! 

Toch wordt dit inzicht nog te weinig gebruikt. En met de klimaatcrisis 
en het verlies van biodiversiteit enerzijds en de rijzende zorgkosten 
en welvaartziekten anderzijds staan we voor een grote opgave. Dat 
natuur goed is voor onze gezondheid is voor ons een belangrijk 
argument om ervoor te zorgen dat mensen meedoen en bijdragen 
aan onze missie. De natuur wordt een vanzelfsprekend onderdeel 
van een gezonde leefstijl en dat zien we terug op het schoolplein, op 
de werkvloer, in de buurt, in de zorg, binnenshuis en aan de eettafel. 
Door over te brengen wat de natuur voor onze gezondheid en ons 
welbevinden kan doen, zorgen we ervoor dat mensen zich gaan 
interesseren voor de lokale natuur. En dat is hard nodig, want de 
natuur kan onze hulp goed gebruiken om zélf gezonder te worden. 

Onze droom  
Een toenemende fysieke en mentale gezondheid bij 
Nederlanders doordat ze in verbinding zijn met de natuur en als 
gevolg daarvan ook beter voor de natuur zorgen. 
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Natuur als mensenrecht
Gezondheid is een doelgroepoverstijgend thema en betreft ons dus 
allemaal. Wij gunnen iedereen een gezond en natuurlijk leven en 
zien natuur dan ook als mensenrecht. Met campagnes, workshops 
en trainingen leren we mensen over het belang van natuur voor 
een gezond leven. Ook realiseren we samen met partners meer 
groen in de vorm van groene oases tussen de stenen, groene 
ontmoetingsplekken en beleeftuinen. Wij bereiken het individu en de 
buurt, de nieuwe generaties en de oudere, de zorgbehoevenden en zij 
die een gezonde leefstijl ambiëren. We zetten onze partnerschappen 
in de zorgsector voort – zoals de ouderenzorg, de huisartsen, 
ziekenhuizen en zorgverzekeraars – en gaan nieuwe partnerschappen 
aan, bijvoorbeeld met de GGZ. Maar onze partnerschappen beperken 
zich niet tot de zorgsector; ook werkgevers, gemeenten, scholen, 
opleidingsinstituten, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en de recreatiegebieden betrekken we bij onze missie. 

Natuur brengt mensen mentaal, emotioneel en fysiek meer in balans. 
Natuur verdient daarom een prominente plek in onze visie op zorg en 
gezondheid. Belangrijke bondgenoten bij deze groene revolutie in de 
zorg zijn: 

Natuur en 
gezondheid

GGD en 
gemeenten Zorginstellingen

Werkgevers

Ministerie 
van VWS

Zorgopleiders

Zorgverzekeraars

Scholen

RIVM

Buurt-
initiatieven

en vrijwilligers
Provinvies

Arbodiensten
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Doe je mee? 

Met deze meerjarenvisie schetst IVN een uitdagend toekomstbeeld: 
een samenleving waarin mensen weer dagelijks verbonden zijn met 
de natuurlijke leefomgeving. Waarin we gaan ervaren dat we zelf 
ook natuur zijn en we weer thuiskomen in de natuur. Deel je deze 
droom? Bouw dan mee aan deze beweging! Samen kunnen we er 
een groene revolutie van maken. Wij zijn er klaar voor!
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