IVN 2021

Concept
Meerjarenplan

Welkom bij IVN
Je zou het soms bijna vergeten…
Maar weet je, de natuur is een prachtig samenhangend geheel
waar jij onlosmakelijk mee verbonden bent.
Het is een bron van gezondheid en geluk
waar je oneindig veel van kunt leren.
Daarom delen wij met liefde en tomeloze energie
onze kennis en fascinatie voor de natuur.
Wij inspireren zoveel mogelijk mensen
om van dichtbij te ontdekken hoe mooi en belangrijk natuur is.
In stad en land leggen wij de link met alles wat leeft.
Dat doen we met verrassende programma’s
die mensen van jong tot oud raken en verrijken.
Met projecten over krioelende beestjes, de kracht van het klimaat,
tuintjes in de stad, en ga zo maar door.
Want hoe meer je van de natuur begrijpt, hoe meer je ervan gaat houden.
IVN Natuureducatie
Beleef de natuur!

2

Over dit plan
Dit meerjarenplan wil inspiratie bieden en een stip op de horizon schetsen. Het plan
schetst hoe vrijwilligers en beroepskrachten van IVN, in verbinding met de rest van de
Nederlandse samenleving, werken aan de missie van IVN. We geven aan langs welke
wegen we onze dromen realiseren. Het plan is geen detailkaart, met vaste mijlpalen.
We geloven dat onze dynamische samenleving flexibiliteit vraagt en het vermogen
ambities vast te houden, maar de weg daarheen steeds opnieuw ter discussie staat.
Dat zullen we de komende vijf jaar blijven doen!
Dit plan is niet op een zolderkamer geschreven. Er is gebruikgemaakt van de Ledenenquête IVN2021, de bereikmeting 2015, studiedagen, bijeenkomsten en gesprekken
– regionaal en rond landelijke thema’s – waaraan beroepskrachten, vrijwilligers en externen deelnamen. Velen hebben al meegedacht over dit plan. In maart en april zullen
de Landelijke Raad en de Raad van Toezicht het meerjarenplan vaststellen. Maar zo
ver zijn we nog niet. Nu is het tussentijdse resultaat voer voor discussie! Deze concepttekst vraagt om reacties en aanvullingen. Bijvoorbeeld tijdens de Ledenconferentie in
Amersfoort op 21 januari. Wil je schriftelijk reageren? Dat kan ook: via ivn2021@ivn.nl.

Jelle de Jong, algemeen directeur IVN
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Kees de Ruiter, bestuursvoorzitter IVN
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1 Inleiding
De wereld bevindt zich in een snelle transitie. In deze tijd wordt de kloof tussen mens
en natuur steeds groter. Gemiddeld zitten kinderen 5 uur per dag achter een beeldscherm. In steden hebben we te maken met overbevolking, met (lucht)vervuiling en
verstening. Klimaatverandering vormt een bedreiging voor het leven van vele miljoenen mensen. De biodiversiteit is de afgelopen honderd jaar met 70 procent afgenomen.
De natuur staat wereldwijd onder druk. Daar tegenover worden steeds meer mensen
zich bewust van het effect van het gebrek aan natuur en biodiversiteit om ons heen.

“Als je proeft, ruikt,
voelt en ondergaat,
blijft de ervaring
sterker hangen”

IVN is ervan overtuigd dat als mensen daadwerkelijk door de natuur
geraakt worden, ze er beter voor willen zorgen, dat ze gezonder en
gelukkiger worden en zich duurzamer gaan gedragen. Kennisoverdracht alleen is niet genoeg; ons doel is om zoveel mogelijk mensen,
jong en oud, de natuur te laten ontdekken en beleven. Als je proeft,
ruikt, voelt en ondergaat, blijft de ervaring sterker hangen: dat is
onze visie op educatie.

Daarom is er een verandering nodig. We streven naar een wereld waar het contact
tussen mens en natuur weer vanzelfsprekend is. In het onderwijs is buiten leren en
beleven de norm en het groene schoolplein de standaard.In de gezondheidszorg brengt
een groene revolutie mensen sneller herstel en een gelukkiger oude dag. Recreëren
in de natuur is (gezins)uitje nummer één en buurten in Nederland worden socialer,
gezonder en leuker dankzij natuur op stadsformaat: van buurtmoestuin tot Tiny Forest.
In de wereld waar wij voor strijden zijn de mensen gezonder en gelukkiger en is de
natuur dichtbij.

Trends in de samenleving
IVN heeft met haar missie en activiteiten een sterke positie in de huidige samenleving.
We zien diverse langdurige trends en ontwikkelingen die aansluiten op ons gedachtengoed. Trends waar we de komende vijf jaar nog meer op in zullen spelen. De volgende
maatschappelijke trends zijn verweven in onze plannen:
• Dematerialisering, focus op beleven en ervaren
• Een leven lang leren
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•
•
•
•
•
•
•
•

Vergrijzing, resulteert in een grote groep mensen met relatief veel tijd
Ecologisering, steeds meer aandacht voor onze relatie tot de Aarde
Participatie en aandacht voor sociale cohesie
Van globaal betrokken naar lokaal betrokken
Toenemende aandacht voor eigen gezondheid en welzijn, een bewuste levensstijl
waarvan ook natuur en bewegen in het groen deel uitmaken
Biomimicry: leren van de natuur
Toenemende aandacht voor duurzaamheid en duurzame oplossingen
Herdefiniëring van waarde, niet alles is te vertalen naar geld

Meten is weten
In dit meerjarenplan schetsen we ambitieuze, maar haalbare doelen. Per thema stellen
we indicatoren op die bepalen in hoeverre we onze doelen gehaald hebben. Jaarlijks
meten we het bereik en effect van onze
Positie van IVN in de samenleving
programma’s, onze maatschappelijke
Wij zijn IVN
impact. In de vorm van het aantal actieve
IVN-leden, het draagvlak voor natuur
onder recreanten, het aantal leerkrachten dat buitenlessen geeft en de aandacht van natuureducatie binnen groene
buurtprojecten bijvoorbeeld.
Dat meten doen we niet alleen zelf.
We investeren in ons wetenschappelijk
netwerk, faciliteren onderzoek en geven
bekendheid aan onderzoeksresultaten.
Over het effect van natuur in de ouderenzorg bijvoorbeeld, of de invloed van
een Tiny Forest op de biodiversiteit. Het
onderzoek gebruiken we mede onze
plannen voortdurend te actualiseren en 
te verbeteren.

Wij delen onze fascinatie voor de natuur met heel
Nederland. Dat doen wij met bijna 25.000 leden
en vrijwilligers
Wij willen mens en natuur verbinden, de natuur
bij mensen in Nederland van jong tot oud dichtbij
en tot leven brengen
Wij brengen kennis, bewustwording, welzijn en
verwondering
Wij doen dat met programma’s, excursies en
cursussen
Wat levert dat dan op? Een duurzame relatie tussen mens en natuur: goed voor de mens en goed
voor de natuur!
Geen andere groene (vrijwilligers)organisatie in
Nederland stelt de relatie tussen mens en natuur
zo centraal in haar handelen.
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Alles wat wij doen, doen wij vanuit onze
kernwaarden
Dichtbij/ persoonlijk: IVN is altijd dichtbij. Lokaal,
provinciaal en landelijk. Met IVN ontdek je dat de
natuur dichtbij is.
Bevlogen: Al onze activiteiten stralen passie uit,
bevlogenheid voor het verbinden van mens en
natuur. Ons vuurtje kan miljoenen anderen aansteken.

Meedoen
Dit meerjarenplan bevat veel ambities,
doelen en voornemens. We dromen van
een wereld waarin mensen de natuur
weer in hun hart sluiten, én reiken met
onze tastbare en lokale programma’s handelingsperspectief aan om die wereld een
stap dichterbij te brengen.

Doe mee! Dat is onze boodschap en uitnodiging. Wat past bij jou? Elk jaar starten
er wel 15 natuurgidsenopleidingen. Dan
Beleven: Hart (verwondering en liefde voor
weet je – na ruim 1,5 jaar – (bijna) alles.
natuur), hoofd (inzicht in hoe het werkt) en
Maar niet iedereen heeft zoveel tijd. Je
handen (handelingsperspectief) staan altijd cenkunt ook wat doen voor kinderen. Na
traal.
een korte opleiding kun je aan de slag
als natuurouder of schoolgids. Je kunt
Verbinden: Verbinden zit in ons bloed. We zijn in
meedoen in een landelijke werkgroep op
staat om anderen te mobiliseren en faciliteren in
één van onze thema’s. Maar je kunt ons
het verbinden van mens en natuur.
natuurlijk ook steunen als lid, bedrijfspartner, een donatie doen of incidenteel
Natuurwijs: Wij inspireren mensen met onze
meedoen bij één van de 170 lokale afdekennis. Niet alleen kennis van natuur en educatie,
lingen. En dan zijn er nog talrijke nieuwe
maar ook van doelgroepen en netwerken.
projecten, zoals in de vergroening van de
ouderenzorg of het mooier maken van
de wijk met een Tiny Forest, waar je lokaal je handen uit de mouwen kunt steken. Doe
mee, samen brengen we de natuur tot leven! Kijk ook op www.ivn.nl/doemee.

Leeswijzer
We starten het meerjarenplan vanuit onze visie op het verbinden van natuur en
duurzaamheid. Het hart van dit meerjarenplan wordt vervolgens gevormd door onze
vier thema’s: Kind en Natuur, Natuur en Gezondheid, Natuur in de buurt en Natuur en
Recreatie. Het plan eindigt met de basis die daaraan ten grondslag ligt: educatie, communicatie en het vrijwilligersbeleid.
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2 Natuur &
Duurzaamheid
IVN maakt de verbinding tussen natuur en duurzaamheid. IVN ambieert een maatschappelijk
zichtbare rol in het stimuleren van bewustzijn over een duurzame balans op Aarde, en over de
mogelijkheden om daar als individu aan bij te dragen.
De manier waarop mensen produceren en consumeren heeft veel welvaart gebracht,
maar heeft ook geleid tot uitputting van de Aarde, biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en vervuiling. Voor een leefbare planeet, nu en in de toekomst, zullen we meer
in harmonie met de natuur moeten leren leven. Daarvoor zijn veranderingen nodig in
denken en doen.
IVN wil mensen aanzetten tot duurzaam gedrag en het creëren van een duurzame
samenleving. Het verspreiden van kennis over duurzaamheid draagt op de lange
termijn bij aan het herstellen van het evenwicht van de Aarde. Bewustzijn over het
effect van ons menselijk handelen, is de eerste stap naar een duurzamere planeet. Zo
kunnen we mensen verleiden tot duurzaam gedrag. Met
onze educatie-activiteiten (lezingen, excursies, cursus“Bewustzijn over het
sen) sluit IVN aan bij de belevingswereld van mensen.

effect
van ons menselijk handelen, is de eerste stap naar
een duurzamere planeet”

Het thema duurzaamheid heeft de afgelopen jaren een
centrale plaats ingenomen in de missie van IVN.
Jaarlijks worden er zowel landelijk als provinciaal
bijeenkomsten georganiseerd en binnen afdelingen zijn
werkgroepen ontstaan om vorm te geven aan duurzaamheid. Ook is het thema
duurzaamheid inmiddels verankerd in de nieuwe Natuurgidsenopleiding.

De komende jaren willen we duurzaamheid binnen onze activiteiten sterker inhoud
geven, zowel in onze eigen manier van handelen (intern) als in ons werk naar buiten
toe. Je leest meer hierover bij de hoofdstukken Educatie en Organisatie.
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3 Kind & Natuur
IVN wil de kloof tussen kind en natuur dichten. We streven naar een (be)leefwereld waarin
natuur een vanzelfsprekend onderdeel wordt van elk kinderleven; dat kinderen dagelijks in
contact komen met de natuur in hun vrije tijd, in de kinderopvang en
in het basis- en voorgezet onderwijs.

“De natuur is voor veel
kinderen ver weg,
letterlijk en figuurlijk”

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat indringende natuurervaringen op jonge leeftijd leiden tot een sterkere verbinding
met de natuur op latere leeftijd en duurzaam gedrag stimuleren.
Kinderen die veel buitenspelen in de natuur zijn gezonder en
gelukkiger. Kinderen die zonder toezicht in de natuur spelen, zijn creatiever, zelfstandiger en ze durven meer dan andere leeftijdsgenootjes. Maar de natuur is voor veel
kinderen ver weg, letterlijk en figuurlijk.

In het primair onderwijs en op lerarenopleidingen heeft natuureducatie geen prioriteit. De focus ligt op rekenen, taal en een goede CITO-score. Slechts 0,5 procent van alle
lessen in het basisonderwijs wordt buiten
gegeven, terwijl leerkrachten 25 procent
van de lessen buiten zouden willen geven
(onderzoek DUO). IVN vindt dat kinderen te veel tijd binnen in een klaslokaal
doorbrengen. Wij zijn ervan overtuigd
dat groene schoolpleinen en natuur in de
buurt een rijkere leeromgeving bieden.
De opkomst van de groene kinderopvang
kan sneller. Ook in de vrije tijd past
natuur vaak niet in de drukke levens die
kinderen leiden. Ouders zijn bovendien
steeds bezorgder: zij laten hun kinderen
maximaal 300 meter van het huis zelfstandig spelen. In 1950 was dat nog 1,6
kilometer.
Oorzaken van de kloof tussen kind en natuur
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De vrijheid en beweegruimte van kinderen neemt steeds verder af

Doelstelling
In 2021 willen we jaarlijks
een half miljoen kinderen
bereiken, een kwart van alle
kinderen in Nederland. Zo
ontdekt elk kind voor zijn
of haar twaalfde de natuur.
Daarmee werken we aan (1)
gezonde en gelukkige kinderen, (2) een generatie kinderen die grensverleggend kan
denken en (3) een generatie
kinderen die een grotere kans
heeft om maatschappelijke
ambities te ontwikkelen.
Door het contact tussen kind
en natuur te herstellen leiden
we spelenderwijs een nieuwe
generatie verantwoordelijke
wereldburgers op.

In 2021...
Vrije tijd
• worden op 110 vaste plekken regelmatig kinderactiviteiten georganiseerd (bij even
zoveel IVN-afdelingen).
• doen jaarlijks 450.000 kinderen mee aan Boomfeestdag, Buitenlesdag, Slootjes
dagen, Modderdag en de Paddenstoelencampagne;
• zijn 10.000 kinderen lid van IVN;
• informeren we ouders via lezingen, artikelen en media over het effect van de
natuur op de gezondheid en de ontwikkeling van hun kinderen, zodat ze minder
(over)beschermd opgroeien.
Onderwijs
• heeft IVN 1.000 Natuurouders, Schoolgidsen en activiteitenbegeleiders opgeleid;
• heeft 20% van de basisscholen een groen schoolplein in gebruik voor natuurlessen;
• geven alle basisscholen 1% van de lessen buiten (een verdubbeling);
• hebben minimaal twee PABO’s een minor of master ‘Outdoor education’;
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•
•

is het IVN-scholennetwerk uitgebreid in minimaal 2 nieuwe
provincies; het bereik van dit netwerk is sterk gegroeid.
bezoeken 4.400 kinderen per jaar onze buitenlocaties: het
Woldhuis in Apeldoorn en de Veldhoeve in Orvelte voor
een meerdaagse educatieve natuurbeleving. Ook groeit het
aantal locaties waarop we het driedaagse programma ‘Het
Bewaarde Land’ uitvoeren.

Bekijk hoe Natuurgids
Gerda Bonninga uit
Alphen aan den Rijn het
aanpakt:
youtu.be/kTjdepoh-No

Kinderopvang
• heeft een kwart van de kinderopvanglocaties een groen
activiteitenaanbod en een groene buiten(speel)ruimte;
• heeft de helft van de ROC-opleidingen kinderopvang het
thema ‘natuur’ een plek gegeven in het curriculum.

Jongeren
Onze ambitie is om zoveel mogelijk jongeren tussen de 12-30 jaar enthousiast te maken voor
natuur en duurzaamheid door hen te laten deelnemen aan één van de IVN-jongerenprogramma’s (WoesteLand, JuniorRangers of Jongeren Adviesbureau).

Jongeren in de leeftijd 12-30 jaar zijn vaak sterker betrokken bij natuur en duurzaamheid dan wordt gedacht: ruim de helft van de jongeren vindt duurzaamheid belangrijk (jdscan.nl). Onderzoek van Alterra bewijst dat jongeren die tijdens hun vormende
jaren bezig waren als begeleiders van WoesteLand (de jongerenafdeling van IVN) later
duurzame leefstijlkeuzes maken.
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Jongeren zijn een uitdagende doelgroep die een bijzondere aanpak vragen. IVN biedt
jongeren de kans om zichzelf te ontplooien en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan
een duurzamere wereld. De komende jaren willen we de programma’s die we jongeren aanbieden beter op elkaar afstemmen, om voor een soepele doorstroom te zorgen,
zodat we op meer vlakken voor een grotere groep relevant kunnen zijn. Op school, via
ons Jongeren Adviesbureau en onze praktijklocatie in Orvelte, en in de vrije tijd, via
WoesteLand en JuniorRangers.

In 2021...
• is het aantal JuniorRangers-groepen en WoesteLand-deelnemers fors gegroeid.
Dit doen we door kinderen die door IVN-vrijwilligers of beroepskrachten worden
bereikt, te enthousiasmeren om na hun twaalfde door te gaan bij JuniorRangers of
WoesteLand; waar mogelijk zijn IVN-afdelingen betrokken
bij de begeleiding van de JuniorRangers.
“IVN biedt jongeren
• verzorgen we in alle provincies Jongeren Adviesbureaude kans om zichzelf te
trajecten. Hierdoor verdubbelt het aantal klassen in het
ontplooien”
voorgezet onderwijs dat meedoet aan dit programma en
bereiken we jaarlijks 5.000 leerlingen;
• leidt de WoesteLand Academie regionaal jaarlijks 60 jongerenbegeleiders op. De
academie begeleidt hen bij het opstarten van activiteiten gericht op jongeren,
hierbij ondersteund door de vrijwilligersconsulenten in de regio. Hierdoor stijgt het
aantal afdelingen met actieve jongerengroepen;
• is het actieve kader van Woesteland gegroeid;
• zijn in 10 natuurgebieden JuniorRangers actief;
• hebben 1.000 tot 1.500 jongeren uit het voortgezet- en beroepsonderwijs een
• werkweek gevolgd in Orvelte. De werkweekprogramma’s van IVN worden in het
onderwijs onder de aandacht gebracht;
• bieden we nascholing aan middelbare schooldocenten en lerarenopleidingen om
via hen jongeren vanaf 12 jaar te betrekken bij natuur.
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4 Natuur &
Gezondheid
IVN streeft naar een ‘groene revolutie’ waarin mensen de natuur gaan gebruiken om gezond te
blijven en waarin zorginstellingen de natuur benutten voor het herstelproces van hun cliënten.
IVN wil de spil zijn binnen het thema natuur en gezondheid in Nederland.

“IVN wil dat alle mensen in
Nederland, ook kwetsbare
groepen, toegang hebben tot
natuur en natuurbeleving”

Gezondheid is het belangrijkste thema in een mensenleven, zeker als het even wat minder gaat. In Nederland
geven we er circa € 100 miljard per jaar aan uit (twee keer
zoveel als in het jaar 2000). In Nederland lijden 4,5 miljoen mensen aan één of meer chronische ziekten, zoals
hart- en vaatziekten, diabetes, COPD en depressie- en
angststoornissen. De zorgvraag wordt steeds complexer
en zwaarder.

Gezondheid betekent meer dan de afwezigheid van
ziekte. In een gezonde samenleving zijn mensen
verbonden met elkaar en met hun omgeving. IVN wil
dat alle mensen in Nederland, ook kwetsbare groepen, toegang hebben tot natuur en natuurbeleving.
Steeds meer onderzoeken onderstrepen de positieve
effecten van groen op de gezondheid. Natuur vermindert stress en verkleint de kans op ziektes. Een
bezoek aan de natuur leidt tot een vermindering van
pijn en negatieve emoties zoals boosheid, vermoeidheid en somberheid. Ook zorgt het voor een toename
aan positieve gevoelens en energie. Bovendien nodigt
de natuur uit tot bewegen. Toch is de helende werking van de natuur op onze gezondheid nog nauwelijks algemeen bekend.
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•

•

96% van de Nederlanders geeft
aan zich gezonder en rustiger
te voelen na een bezoek aan de
natuur.
Kinderen met ADHD kunnen zich
beter concentreren tijdens of na
een verblijf in de natuur.
Een fysieke activiteit in het groen
versterkt ons zelfvertrouwen en
mentaal welbevinden.

Lees meer over natuur en gezondheid
via www.ivn.nl/facts-figures.

IVN is goed op weg om dé partij te worden waar kennis en praktijk over het thema natuur en gezondheid samenkomen. We bieden al verschillende activiteiten om
mensen weer in contact te brengen met de helende werking van natuur, bijvoorbeeld
met ‘Biowalking’, ‘Natuur op recept’, ‘Groene, Gezonde Ziekenhuizen’ en sinds vorig
jaar met het landelijke, door de Postcode Loterij ondersteunde programma ‘Grijs, Groen
en Gelukkig’ ten behoeve van de vergroening van de ouderenzorg. Ook in de toekomst
blijft het wetenschappelijk toetsen van natuurinterventies belangrijk. Zorgprofessionals erkennen immers alleen het effect van natuur op gezondheid als deze gebaseerd
zijn op onderzoek.

Doelstelling
IVN wil de natuur integreren in de gezondheidszorg. De zorgbranches waarop we ons
richten zijn ziekenhuizen, ouderenzorg, preventie en huisartsen. Daarbinnen richten
we ons de komende jaren in eerste instantie op mantelzorgers, de geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, revalidatie & integratie.
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In 2021...
• is de groep IVN-afdelingen die activiteiten rond natuur en gezondheid organiseert
elk jaar gegroeid. Zij zijn goed ondersteund door de beroepsorganisatie met uitwisseling, kennisdeling, trainingsmodules en aansluiting bij landelijke programma’s.
• zijn onze ‘natuurinterventies’ geborgd in het zorginkoopsysteem, zodat iedereen er
gebruik van kan maken en onkosten worden vergoed.
• adviseren we zorgorganisaties en belanghebbenden over de heilzame effecten van
natuur;
• hebben we succesvol lobby gevoerd om geld vrij te maZo werkt IVN samen met
ken voor natuurbeleving als vorm van zorg en preventie,
zorginstelling Pennemes:
en zorgen we dat dit structureel geborgd wordt in ons
ned7.nl/buurt/natuur-milieu/
zorgsysteem;
groene-ouderenzorg
• heeft IVN een community opgebouwd binnen de zorg-is-de-toekomst
sector, waarin gelijkgezinden die betrokken willen zijn bij
een groene revolutie in de zorg participeren. Deze community bestaat uit overheden, onderzoeksinstellingen,
maatschappelijke organisaties en ondernemingen.
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5 Natuur in de
buurt
IVN wil bijdragen aan een wereld waarin mensen natuurlijke tuinen hebben en samen de wijk,
schoolpleinen en zorginstellingen vergroenen. Van een wereld waar groen geen sluitpost is maar
een belangrijke prioriteit in de ruimtelijke ordening. Op die manier komen mensen dagelijks met
natuur in aanraking.

“Kleine oases in de
stad fungeren als
springplank naar de
natuur buiten de stad”

De verstedelijking is een groot maatschappelijk thema. Mensen
trekken weg uit de buitengebieden en concentreren zich in de
grote steden en de Randstad. Kinderen groeien op in steden
vol bakstenen, waar hun afstand tot de natuur groot is. Steeds
meer mensen kiezen voor een ‘onderhoudsvriendelijke’ tuin
vol tegels: maar liefst 40 procent van de tuinbezitters heeft een
betegelde tuin. Door het gebrek aan groen in de stad, kampen
Nederlandse dorpen en steden met hittestress en wateroverlast. 25 procent van de
Nederlanders van 18 jaar en ouder komt niet vaker dan een paar keer per jaar in de
natuur, zelfs als een bezoek aan de tuin wordt meegerekend!
Een Tiny Forest is een dichtAls we mensen willen raken met natuur, dan moeten we ze
begroeid, inheems bos ter
raken waar zij zijn. ‘Plukjes’ groen in de stad, groot en klein,
grootte van een tennisbaan,
kunnen bijdragen aan nieuwsgierigheid naar de natuur. Alle
waar buurtbewoners de
groene tuinen samen vormen het grootste Nationaal Park
natuur ontdekken:
van Nederland. Kleine oases in de stad fungeren als groene
youtu.be/hUpdON_FZmA
stapstenen, als springplank naar de natuur buiten de stad.
Een belangrijke schakel in het ecosysteem. Ze dragen bij aan
het in stand houden van de biodiversiteit, ze zorgen voor
klimaatadaptatie, reductie van fijnstof en ze kunnen een
belangrijke rol spelen in natuurbeleving en -educatie. Bovendien stimuleert de groene openbare ruimte sociale cohesie: in
moestuinen, parken en perkjes komen verschillende generaties, jong en oud, met elkaar in contact. Ten slotte zijn huizen
in het groen meer waard dan in vergelijkbare straten zonder groen.
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Doelstellingen
IVN wordt dé bron van kennis en ervaring waar mensen te rade gaan als ze aan de slag
willen met het aanleggen van een groen schoolplein, een buurtmoestuin, een braakliggend terrein of de tuin van een zorginstelling. We verbinden natuurbeleving en
-educatie aan de stukjes groen in de buurt, zodat mensen de natuur in de stad daadwerkelijk gaan beleven en waarderen.
In 2021…
• kennen steden een toename van 10 procent aan groene plekken. Groene schoolpleinen, Tiny Forests en andere groene plekken samen zorgen uiteindelijk voor
groene buurten;
• is het aantal IVN-afdelingen dat activiteiten uitvoert die de natuur dichterbij
mensen brengt substantieel toegenomen. Bijvoorbeeld met excursies over stadsnatuur;
• zijn twaalf Gezonde buurten gerealiseerd. In deze buurten vinden meer buurtactiviteiten plaats, komen buurtbewoners vaker in contact met groen en spelen kinderen meer buiten.
• ontplooit de helft van de IVN-afdelingen activiteiten rondom het vergroenen van
tuinen; zoveel mogelijk in samenwerking met KNNV, Vereniging voor Veldbiologie.
• hebben 100 Nederlandse gemeenten zich aangesloten bij de beweging Operatie
Steenbreek;
• vormt natuurbeleving en -educatie een centraal onderdeel van groene plekken.
IVN-afdelingen en NME-partners gebruiken deze plekken voor natuurbeleving.

Buurtinitiatief
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Tiny Forest

6 Natuur &
Recreatie
Onze droom is dat de Nationale Parken een markant onderdeel van Nederland worden, en dat
ons land behalve om kaas, tulpen en Amsterdam ook bekend komt te staan om haar fantastische natuurgebieden. Daarnaast wil IVN dé natuuropleider in de recreatiesector te worden.
Ons doel is dat recreanten in de toekomst actief op zoek gaan naar Gastheren, omdat die erom
bekend staan dat ze je de weg wijzen naar de mooiste natuurervaringen.
In de prachtige natuurgebieden die Nederland kent, kunnen mensen daadwerkelijk
tot rust komen en betrokkenheid bij natuur en landschap ervaren. In eerste instantie
brengt IVN mensen in contact met natuur in de directe leefomgeving, vervolgens verleiden we ze om de Nederlandse top-natuur te beleven, bijvoorbeeld in onze Nationale
Parken.
Uitstapjes maken naar de natuur is al jaren de populairste dagactiviteit onder recreanten (RECRON). Ook is natuurrecreatie gunstig voor de economie: toerisme en recreatie
in Natura 2000-gebieden leveren per jaar 50 tot 85 miljard euro op.

“Horeca- en recreatie
Horeca- en recreatieondernemers in natuurgebieden
zijn dé schakel tussen recreanten en de natuur.
ondernemers zijn dé schakel
Ondernemers kunnen de ervaring van bezoekers vertussen recreanten en natuur.”
rijken door hen te vertellen over de (cultuur)historie,
recreatieve voorzieningen of te wijzen op de schaapskooi, bijzondere paddenstoelen of wisenten verderop in het gebied. Dit heeft een positieve impact op de individuele ondernemers en versterkt het imago van het gebied. De
cursus Gastheer van het Landschap van IVN biedt ondernemers handvatten om in te
spelen op de vraag van recreanten. Ook verzorgt IVN in opdracht van het Ministerie
van Economische Zaken in onze Nationale Parken de communicatie en educatie: de
website, Facebook, nieuwsbrief, educatie voor jeugd en jongeren, ondersteuning van
IVN-vrijwilligers bij hun scholing. Duizenden vrijwilligers in de Parken nemen mensen
mee in het verhaal van het gebied, zodat de betrokkenheid bij en kennis van het
gebied groeien.
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In 2021…
• zijn Nationale Parken een begrip in Nederland. IVN vertaalt het ‘merk’ en het
‘verhaal’ van de Parken naar inspirerende belevenissen, samen met onze partners.
Met natuurbeleving inspireren we behalve jeugd, jongeren, bewoners en toeristen,
ook bestuurders en beleidsvormers om zich in te zetten voor de topnatuur;
• bereiken we jaarlijks steeds meer kinderen en jongeren met onze educatieve programma’s in de Nationale Parken;
• leiden we jaarlijks minimaal 500 nieuwe recreatieondernemers op tot Gastheer van
het Landschap. De cursus ontwikkelt zich tot een meerjarentraject waar terugkomdagen en ‘beleefweken’ onderdeel van uit maken. ‘Founding fathers’ zoals RECRON
en Horeca Nederland denken mee;
• hebben IVN-vrijwilligers een grote rol in de uitvoering van de cursussen Gastheer
van het Landschap waardoor ook de binding tussen de ondernemers en de IVNafdeling groeit. Met hun wandelingen of fietstochten zorgen zij ervoor dat jaarlijks
tienduizenden mensen de natuur in het hart sluiten.
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7 Educatie
Ons streven is om zoveel mogelijk mensen de natuur te laten ontdekken. Leren door te doen,
door zelf te beleven. We raken steeds meer mensen met onze educatie. Jong en oud, analoog en
digitaal, laagdrempelig en verdiepend.
IVN is de grootste landelijke aanbieder van natuurcursussen in Nederland. Op het
gebied van vrijwilligerseducatie hebben we een unieke positie. Door natuur op een
beleefgerichte manier over te brengen, enthousiasmeren we mensen voor de natuur.
Het aanbieden van cursussen, opleidingen en workshops is grotendeels in handen van
de 170 IVN-afdelingen in ons land, die allemaal worden gedragen door vrijwilligers. De
Natuurgidsenopleiding is nog altijd IVN’s paradepaardje.

“Een leven lang leren en de
wens duurzamer en gezonder
te leven biedt legio kansen
voor natuureducatie”

Natuureducatie biedt in deze tijd legio kansen: mensen
willen zich hun hele leven blijven ontwikkelen, ze willen gezonder en duurzamer leven, in balans zijn met
hun omgeving, van de natuur leren en er inspiratie uit
halen. Educatie is voor IVN altijd een middel geweest
om nieuwe enthousiaste vrijwilligers aan te trekken en de kwaliteit van cursussen
staat altijd hoog in het vaandel. Met de vergrijzing van zowel het cursuspubliek als
het vrijwilligersbestand én de wetenschap dat mensen zich niet meer zo snel voor de
lange termijn als vrijwilliger aan een organisatie binden wordt dit middel alleen nog
maar waardevoller.
Hiervoor zullen nieuwe manieren van het aanbieden van cursussen, vernieuwing en
uitbreidingen van het bestaande aanbod en samenwerkingsverbanden met derden,
bijvoorbeeld KNNV, centraal staan in de komende jaren. Digitale kanalen zijn een
aanvullend middel om mensen via nieuwe wegen te interesseren voor de natuur en
cursussen van IVN. Hiermee kunnen zowel het bestaande publiek als ook potentieel
nieuwe geïnteresseerden bereikt worden.

De opleidingen bieden een stevige basis voor gidsen, de cursussen verdiepen de kennis
van publiek inspelend op hun behoefte, de workshops bieden een inkijk voor jong en
oud in één specifiek thema en de excursies geven een inkijk en alles wat onze natuur
te bieden heeft.
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In 2021…
Versterken wat succesvol is
• heeft ons cursusmateriaal een inhoudelijke kwaliteitsimpuls gekregen door
samenwerking met kennisinstituten, hogescholen, KNNV en andere aanbieders
van natuureducatie;
• baseren we ons educatiebeleid op onderzoek (vrijwilligerstevredenheid-, bereik-,
doelgroep-, en marktonderzoek).
• richten we ons qua marketing en producten op babyboomers. Zij gaan in groten
getale met pensioen. Dit is een waardevolle doelgroep voor gidsencursussen maar
ook voor mogelijke nieuwe producten als stiltecursussen of creatieve cursussen
• zijn blijvend populaire cursussen zoals Planten en Vogels voorzien van nieuw cursusmateriaal, te gebruiken door alle afdelingen.
Jongere doelgroep en nieuwe vrijwilligers
• spreken we de behoefte van generatie X en Y aan
door bestaande succesvolle educatievormen voor
jongeren en jongvolwassenen uit te breiden, en
nieuwe cursussen te ontwikkelen die natuur en
maatschappij nog sterker verbinden.
• leiden we jongere vrijwilligers op in kortere, flexibelere gidsencursussen zoals een Beleefgidscursus;
• bereiken we jongeren en nieuwe vrijwilligers via
nieuwe vormen van (digitale) educatie, denk aan een app, game, educatieve filmpjes of andere toepassingen. Daarmee prikkelen we hen om daadwerkelijk de
natuur in te gaan.
Digitalisering
• is het intranet uitgebouwd tot goed functionerende werkomgeving voor cursusteams en cursisten;
• hebben we e-learning (educatie middels digitale media) ontwikkeld voor cursussen
en korte educatie;
• is de (digitale) marketing van de cursussen verbeterd;
• is digitale aanmelding en inschrijving eenvoudig en gebruiksvriendelijk.
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Inkomsten educatie
• bieden we onze didactische educatie ook aan aan andere aanbieders van natuureducatie;
• hebben we enkele vormen van alternatieve financiering voor opleiden van
vrijwilligers getest (denk aan sponsoring, crowdsourcing, betaalde e-learning).
• is er een sterke koppeling tussen educatieve activiteiten binnen de afdelingen en
landelijke (communicatie)campagnes: IVN-campagnes zoals Modderdag, Slootjesdagen en de Moestuintjes worden gebruikt om ‘instapcursussen’ te vermarkten;
• zijn er richtprijzen vastgesteld voor cursussen en andere educatieve activiteiten.
Duurzaamheid versterken
• is duurzaamheid een centraal uitgangspunt in het educatie- en cursuswerk;
• heeft IVN een landelijk goed lopend netwerk met 1.000 IVN’ers (koplopers) die
lokaal invulling geven aan duurzaamheid in hun activiteiten. Fora zorgen voor
kennisuitwisseling van educatiemiddelen en producten;
• is een levendige set van goede voorbeeldactiviteiten voor afdelingen beschikbaar;
• is duurzaamheid opgenomen als integraal onderdeel van de opleidingen en
cursussen van IVN. Een basiscursus kan door afdelingen gebruikt worden voor
interne bijscholing en scholing van potentieel nieuwe gidsen.

Modderdag
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Slootjesdagen

8 Communicatie &
Fondsenwerving
IVN gaat de komende jaren nog veel meer bereiken voor mens en natuur. Daar hoort bij dat we
de missie en rol van IVN ook vertalen naar een sterker en bekender merk. Zodat meer mensen
weten wat IVN voor hen kan betekenen, hoe zij mee kunnen doen en ons kunnen steunen.
Ambitie:
• Een sterk IVN-merk en IVN-verhaal wordt door beroepskrachten en vrijwilligers
met trots uitgedragen. Onze zichtbaarheid en bekendheid in de samenleving groeien de komende jaren substantieel.
• We zijn onderscheidend in ons vermogen om via kennis en ervaring mensen te
inspireren. Hierop worden we herkend.
• Onze maatschappelijk basis van leden, actieve vrijwilligers en ‘vrienden’ breidt
zich fors uit. Onze achterban groeit en de samenwerking met fondsen en partners
maakt het werk van IVN sterker.
• Op onze vier thema’s – Kind en Natuur, Natuur en Gezondheid, Natuur in de buurt
en Natuur en Recreatie – maken we inhoudelijk het verschil en we zijn daarop zichtbaar en opinieleidend. We
“Onze achterban groeit
weten mensen dichtbij te raken en te verbinden met IVN.
en de samenwerking
We bouwen aan bloeiende relaties.
• Communicatie en fondsenwerving dragen in alle uitingen, met fondsen en partners
campagnes en ondersteuning bij aan de groei in samenmaakt ons werk sterker”
werking tussen beroepskrachten en vrijwilligers.
In 2021…
• Worden afdelingen en regio’s ondersteund en geadviseerd in hun communicatie.
• Voelen leden zich geïnformeerd over en betrokken bij ontwikkelingen in strategie
en beleid.
• Is de bekendheid van IVN fors gegroeid. We streven naar een verdubbeling van de
‘geholpen’ naamsbekendheid: van 13% naar 26%.
• Voeren we een succesvolle persstrategie waarbij we een goed mediaprofiel hebben
opgebouwd rond onze kernthema’s.
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Bereiken onze publiekscampagnes jaarlijks groeiende aantallen mensen, we focussen daarbij op vaste campagnemomenten in het jaar waarop we lokaal (via afdelingen) en landelijk (pers en publiciteit) zichtbaar zijn. Voorbeelden zijn: Modderdag,
Slootjesdagen, Paddenstoelencampagne, et cetera. Waar mogelijk betrekken we
nieuwe partners om het bereik van deze campagnes te vergroten.
Groeit door campagnes en andere activiteiten de kring van relaties jaarlijks met
minimaal 20.000. Ook de kring van zakelijke relaties (onderwijs, kinderopvang,
zorg) groeit fors. We informeren en boeien deze groep met relevante content, via
o.a. aantrekkelijke en doelgroepgerichte nieuwsbrieven.
Is ons ledental gegroeid naar ruim 30.000, met jaarlijks ca. 1.500 nieuwe leden erbij.
Werven we actieve vrijwilligers in aansluiting op ons vrijwilligersbeleid (zie hoofdstuk vrijwilligersbeleid). We werken samen met andere (groene) organisaties voor
vrijwilligerswerving en -ondersteuning.
Stijgen de inkomsten uit fondsenwerving. Vermogensfondsen steunen het werk
van IVN met minimaal € 300.000 per jaar.
Is onze website nog verder gegroeid als de plek waar mensen met IVN in contact
komen en toegang hebben tot een schat aan cursussen, excursies en wandelingen.
Afdelingen werken met plezier met een gebruiksvriendelijke afdelingswebsite.
Is IVN lokaal en landelijk sterk aanwezig op social media en onderhoudt met deze
kanalen een bloeiende relatie met een grote en groeiende achterban.
Heeft de IVN webwinkel een 100% groei doorgemaakt en is
uitgegroeid tot dé plek voor alles wat je natuurbeleving compleet maakt.
Is de interne communicatie en binding sterk gegroeid. Ons sociaal
intranet Ons IVN is uitgegroeid tot de plek waar beroepskrachten
en vrijwilligers op een laagdrempelige en interactieve manier
2
bijeen komen. Hiermee bevorderen we uitwisseling van ervaringen, samenwerking en het delen van kennis en materialen.
Werken we in een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke centrale
ledenadministratie en maken veel afdelingen gebruik van de
incasso-dienstverlening van het Landelijk Bureau.
Zijn het ledenblad Mens en Natuur (al dan niet in ‘hard copy’) en
Kriebelbeestjes
onze ledendag nog steeds succesvolle bouwstenen voor inforOntdek ze met
IVN Schoolgidsen
matie, inspiratie en binding aan IVN.
Hebben we nieuwe vormen van zichtbaarheid onderzocht en
getest, zoals aanwezigheid op (grote) publieksmanifestaties en evenementen.

mensen
67ste jaargang
Zomer 2016

•

Dossier: pubers

•

Opinie van Koos Biesmeijer
Tellen in de tuin

BELEEF DE NATUUR!

•
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9 Vrijwilligersbeleid
IVN streeft naar een vrijwilligersbeleid waarin bestaande en nieuwe vrijwilligers zich welkom
en ondersteund voelen, waarin beroepskrachten zijn gericht op en getraind in het werken met
vrijwilligers, en waarin vrijwilligers samen met beroepskrachten beter toegerust zijn om de
missie van IVN te realiseren.
De wortels van IVN liggen op lokaal niveau: de afdelingen zijn onze ruggengraat. Afdelingen werken lokaal en putten hun kracht uit de passie van vrijwilligers. Sommige
afdelingen worstelen met vragen rondom continuïteit en modernisering, anderen
groeien, bruisen en zijn vitaal. Beroepskrachten ondersteunen de afdelingen en voeren
daarnaast activiteiten uit in opdracht van overheden en andere partners. Een goede
ontwikkeling: zo verbinden we op meer plekken mens en natuur. Het neveneffect is
dat afdelingen en de beroepsorganisatie niet altijd even soepel op elkaar aansluiten.
Om zowel de lokale afdelingen als de landelijke organisatie te versterken werken we
toe naar een meer geïntegreerde organisatie waarin beroepskrachten en vrijwilligers
samenwerken. Ieder vanuit eigen rollen en met eigen
“Steeds meer afdelingen
verantwoordelijkheden, met vertrouwen in elkaar.

Wat is er al bereikt?

vinden elkaar in regionale
samenwerking”

IVN heeft de laatste jaren veel stappen gezet. Afdelingen
vinden elkaar in regionale samenwerking, bijvoorbeeld rond de Natuurgidsenopleiding,
en leggen verbindingen met andere lokale en regionale partners. Afdelingen doen mee
aan landelijke campagnes en waarderen de steun en inzet van de beroepsorganisatie.
Hierdoor stijgt het aantal deelnemers aan activiteiten en neemt onze bekendheid toe.
Er ontstaan netwerken van lokale vrijwilligers, landelijke vereniging en beroepskrachten. Dit gebeurt al rondom duurzaamheid, jeugd, Natuur & Gezondheid, websupport,
educatie, etc. Communicatiekanalen zijn uitgebreid en verbeterd. Er ontstaan
gestandaardiseerde toolkits en trainingen. Dit proces is nog niet afgerond.

Waar gaan we heen?
De komende jaren groeien we naar een organisatie waarin vrijwilligers en beroepskrachten succesvol samenwerken, om zo de impact van onze missie te versterken.
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Daarin hebben we aandacht voor:
• Vrijwilligers betrekken bij beleidsvorming en bij de ontwikkeling van projecten.
Een gezamenlijke verantwoordelijkheid leidt tot betere projecten (bouwsteen 1).
• Afdelingen toerusten om nieuwe, met name jongere, doelgroepen en vrijwilligers
te vinden en te binden (bouwsteen 2).
• Het ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers verbeteren en eenduidiger toepassen.
Daarnaast de communicatie in alle lagen versterken, waardoor het vertrouwen en
het ‘samen’-gevoel stijgt en leden beter geïnformeerd zijn (bouwsteen 3).

Meer verbinding zorgt voor een groter bereik

Bouwsteen 1: Samen programmeren
Door samen activiteiten, projecten en campagnes te programmeren, versterken we het
onderlinge vertrouwen en zorgen we voor een grotere maatschappelijke impact.
Campagne-agenda
Er komt een campagne-agenda die in een vroeg stadium bekendgemaakt wordt. In
de voorbereiding worden strategische keuzes gemaakt en de agenda komt in overleg
tot stand. Door een beperkt aantal campagnes op vaste momenten, gekoppeld aan de
thema’s, ontstaat focus en synergie. Zo groeien we in zichtbaarheid en aantrekkingskracht. De beroepsorganisatie zorgt voor ondersteuning van de campagnes.
Co-creatie op landelijk niveau
IVN-afdelingen bouwen lokaal kennis en ervaring op. Deze kennis willen we beter be-
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trekken bij het formuleren van landelijke programma’s. Rond alle thema’s en prioriteiten betrekken we een groep vrijwilligers. Zo creëren we gedragen landelijke ambities
en programma’s die profiteren van de lokale kennis. Omgekeerd ervaren vrijwilligers
dat hun lokale activiteiten onderdeel uitmaken van een groter geheel, met landelijke
impact. Daarnaast proberen we bij elk project nieuwe groepen vrijwilligers te enthousiasmeren. Zo versterken we IVN en vergroten we ons maatschappelijk draagvlak.
Provinciaal beleid
In de meeste provincies is IVN deel van het beleid en dient IVN jaarlijks een programmaplan in. De afdelingen worden onderdeel van deze beleidscyclus. De ideeën van de
beroepsorganisatie vloeien samen met de ideeën van de afdelingen. Rond dit beleid
bouwen we een netwerk. Hieruit komt de subsidieaanvraag voor de Provincie en
andere financiers voort, gecentreerd rond onze thema’s en prioriteiten.

Bouwsteen 2: een open en vitale organisatie
IVN wordt een organisatie waar bestaande vrijwilligers een brug slaan naar nieuwe
vrijwilligers en erin slagen deze aan IVN te verbinden. Daarmee creëren we een vitale organisatie die aansluiting houdt bij de moderne samenleving. Lidmaatschap van
nieuwe vrijwilligers is wenselijk, maar geen must. Themagericht werken en beleving
staan centraal. Bij deze ontwikkelingen past een ‘lichte’ lokale bestuursvorm, met een
focus op werkgroepen en inhoudelijke activiteiten. De lokale open en vitale organisatie
wordt ondersteund vanuit de beroepsorganisatie.

Bouwsteen 3: adequate ondersteuning
Afdelingen en vrijwilligers zijn krachtiger dankzij de juiste ondersteuning.
Vrijwilligersondersteuning
De toerusting van vrijwilligers wordt verder uitgebouwd. Alles wat er al is op het gebied van ondersteuning is beschikbaar via één loket: het intranet OnsIVN. Hier vinden
vrijwilligers informatie over o.a. vrijwilligersverzekeringen, de afdelingswebsite, of een
toolkit voor het binden van vrijwilligers. Faciliteiten zoals het intranet, de ledenadministratie en de bijscholing voor vrijwilligers brengen we naar een hoger niveau.
Vrijwilligersconsulenten
Vrijwilligersconsulenten helpen afdelingen bij het zoeken naar nieuwe vormen van
organisatie en activiteiten. Consulenten bouwen eigen expertise op, leren van elkaar
en werken samen met landelijke projectleiders. Een eenduidiger basisaanbod aan
vrijwilligersondersteuning helpt de herkenbaarheid en effectiviteit te vergroten. De
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consulenten nemen zowel een ondersteunende als een verander-rol op zich, waarbij
er ruimte is om innovatieve initiatieven verder te helpen en mee te denken over hoe
nieuwe programma’s kunnen bijdragen aan het bereiken van nieuwe vrijwilligers. Het
aantal beschikbare uren van de consulent is hierin een belemmerende factor. Om deze
bouwsteen te waarborgen gaan we op zoek naar nieuwe financieringsstromen.
Vanuit het Landelijk Bureau vergroten we de capaciteit om coördinatie en ondersteuning te voeren
op het vrijwilligersbeleid. Hierdoor wordt overal een
minimumaanbod aan ondersteuning gewaarborgd en
worden innovatietrajecten ook landelijk uitgerold.
Communicatie-optimalisering
Onze communicatie is gericht op het delen van
informatie en kennis, op het betrekken en leren van
elkaar en op het creëren van vertrouwen. Ledendagen en het magazine Mens & Natuur stimuleren een
gevoel van trots en verbinden mensen met elkaar.
Educatieaanbod
IVN-vrijwilligers zijn geïnteresseerd in educatie die zij kunnen geven en educatie die
zij kunnen volgen. Zij verzorgen niet alleen educatie voor algemeen publiek, maar ook
het grootste deel van de vrijwilligerseducatie. Prioriteiten hierin zijn:
• Vrijwilligers die publieks- en vrijwilligerseducatie verzorgen worden beter equipeerd. Denk aan lesmaterialen en handleidingen, cursusadministratie, intranet, en
samenwerking tussen gespecialiseerde vrijwilligers. Zo hoeven vrijwilligers minder
zelf het wiel uit te vinden en ervaren zij minder organisatorische ballast. Tevens
wordt de kwaliteit en de aantrekkingskracht op de buitenwereld groter.
• Structureel (na)scholingsaanbod voor vrijwilligers op het vlak van didactiek, pr,
nieuwe doelgroepen, kadertraining. Dit wordt door beroepskrachten en vrijwilligers
gezamenlijk samengesteld en aangeboden. Zo kunnen we meer vrijwilligers aan
IVN binden, onze vaardigheden op peil houden en te boek blijven staan als een
excellente organisatie op het gebied van natuureducatie en -beleving.
• Vernieuwing op het gebied van educatie, bijvoorbeeld de inzet van e-learning en
nieuwe cursusvormen voor jongere en nieuwe doelgroepen. Daarmee verbreden we
ons bereik en blijven we ook onze bestaande achterban boeien en binden.
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10 Organisatie
De komende jaren zal IVN zich ook als organisatie sterk ontwikkelen. Op dit vlak onderscheiden
we een viertal prioriteiten.

Visie: Eén IVN
De vrijwilligers- en beroepsorganisatie zijn beide onlosmakelijk verbonden aan de
missie van IVN. In het verleden is ervoor gekozen beide in een aparte entiteit onder te
brengen: de vereniging en de stichting. Dit markeerde ook een verwijdering. Dit meerjarenplan is de weerslag van een groeiende gezamenlijkheid, van toenemend vertrouwen. We geloven dat IVN kracht ontleent aan de combinatie van gedreven en deskundige vrijwilligers met bevlogen en professionele beroepskrachten. Daarom zullen we de
komende jaren de beweging naar één IVN versterken. Een verandering van de governance wordt onderzocht en uitgewerkt, waarbij de beweging naar één juridische
entiteit, die democratisch en slagvaardig is, als scenario wordt verkend.

Samenwerking
Verbinding is één van de kernwaarden van IVN. We werken in lokale, provinciale en
landelijke netwerken. We zoeken de win-win en gaan waar dat kan voor cocreatie in
plaats van concurrentie. Met partners en opdrachtgevers werken we aan een
duurzame relatie, gebaseerd op gedeelde ambities. Prioriteiten hierin zijn:
• Groene en educatieve organisaties. IVN werkt o.a. steeds nauwer samen met KNNV
(Vereniging voor Veldbiologie). We benutten elkaars expertise en bereik. We onderzoeken de mogelijkheden om samenwerking met andere groene organisaties te
versterken. Daarnaast werkt IVN samen met landelijke partners als Natuur en
Milieu, Naturalis en Jantje Beton. Binnen onze thema’s ontstaan ook kansrijke
verbindingen met partners buiten de groene sector.
• Lokaal: NME (natuur- en milieueducatie)-sector. We werken samen met lokale
NME-centra en zoeken naar synergie. Rond thema’s versterken we de samenwerking. In sommige gevallen heeft IVN zelf de lokale NME-rol. Daarin werken we
nauw samen met gemeenten. De relaties met gemeenten bouwen we verder uit.
• Provincies: een belangrijke ruggengraat van ons werk. Provincies spelen een cruciale rol in het natuurbeleid. We hebben in veel provincies de relaties verstevigd,
ondanks bezuinigingen. Met ons werk blijken we steeds waarde te kunnen toevoegen aan belangrijke beleidsdoelen rond natuur, recreatie, landschap, et cetera.
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•

Landelijke overheid: IVN werkt in opdracht van het ministerie van EZ aan voorlichting en educatie in de Nationale
Parken. Ook in andere overheidsprogramma’s, zoals Jong
Leren Eten en Gezonde Buurten, is IVN partner.

IVN is al sinds 1996 één van
de goede doelen van de Nationale Postcode Loterij. Met
een jaarlijkse ruimhartige gift
steunt de Loterij ons werk.

Medewerkers
De vrijwilligers en medewerkers zijn het goud van IVN. Aan
de vrijwilligers hebben we dan ook een apart hoofdstuk
gewijd. We willen een werkgever zijn waar mensen met plezier en passie werken. Dat lukt steeds beter, zoals blijkt uit de
steeds stijgende tevredenheid van medewerkers. IVN verandert, we stellen duidelijkere en grotere maatschappelijke ambities, positioneren ons
sterker in de samenleving, versterken de relaties met vrijwilligers en werken op
ondernemender wijze. Dit stelt hoge eisen aan competenties en expertise van medewerkers. We binden talentvolle mensen aan IVN en we werken hard aan persoonlijke
groei, zodat mensen uitgedaagd blijven en mee kunnen bewegen in de ontwikkeling van IVN. IVN kent 16 vestigingen (1 Landelijk Bureau, 2 groepsaccommodaties,
1 NME-centrum en 12 provinciale kantoren). Een belangrijke prioriteit is dan ook de
interne communicatie, samenwerking en kennisdeling.

Duurzaam opereren
We willen in al onze activiteiten zo duurzaam mogelijk opereren. Zo dragen we niet
alleen via onze programma’s bij aan duurzaamheid, maar verminderen we ook de impact van onze ‘bedrijfsvoering’. Belangrijke terreinen waarop we dit gestalte geven zijn:
• Vervoer: we kiezen voor (vergader)locaties die goed per OV(-fiets) bereikbaar zijn en
maken reizen per OV voor onze medewerkers en vrijwilligers aantrekkelijk.
• Catering: we cateren zoveel mogelijk biologisch en vegetarisch.
• Inkoop: we kiezen bijvoorbeeld voor het gebruik van duurzame materialen bij
fysieke vergroeningen zoals de aanleg van een groen schoolplein of een groene
beleeftuin. Ook voor onze webwinkel versterken we de duurzame inkoop.
• Locaties: voor onze vestigingen zetten we in op duurzame locaties waar met name
energiebesparing veel aandacht krijgt. Op de plekken waar we zelf eigenaar of erfpachter zijn voeren we duurzaamheidsmaatregelen door.
Ook IVN-afdelingen geven duurzaamheid intern een plek. Een landelijke duurzaamheidswerkgroep zorgt voor kennisvergroting, inspiratie en uitwisseling.
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11 Middelen
Nadat de reacties op dit concept-meerjarenplan in kaart zijn gebracht,
inhoudelijke keuzes zijn gemaakt en de opmerkingen en aanvullingen
zijn verwerkt, wordt dit hoofdstuk aangevuld. De Landelijke Raad en
Raad van Toezicht stellen het meerjarenplan vervolgens in maart/april
2017 vast.
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