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Nr.

Doelgroep

1.

Volwassenen

2.

Jeugd/jongeren

3.

NME-werkveld

4.

Terreinbeheerders

BIJLAGE 2: DOELGROEPEN
Omschrijving
Prioriteit Hoog/
Actie gericht op
middel/laag
-Inwoner van Maastricht en
Hoog
-Educatie
omstreken
-Werving leden, vrijwilligers
-Buurtbewoner
Hoog
en deelnemers
-Geïnteresseerde / leek
Hoog
-Recreanten
Middel
-Gezinnen met jonge kinderen Hoog
-Jeugd 6-12 jaar
-Hoog
Educatie, werving,
-Jongeren 12-18 jaar
-Laag
Jeugdclub activiteiten
-Jonge volwassenen > 18 jaar -Middel
/ (buitenlandse) studenten

Mensen en/of organisaties die Middel
beroepsmatig of als vrijwilliger
actief zijn op het gebied van
NME (Groene organisaties)
--------------------------------------- ----------------------CNME
Hoog

- Samen activiteiten
organiseren
- Afstemming en overleg
- Beleidsbeïnvloeding

Natuurmonumenten
Staatbosbeheer
Limburgs Landschap
Overige/Overheid

-Gezamenlijk gebruik
-Educatie

Middel

Opmerkingen
-laagdrempelige activiteiten
-recreant : afkomstig uit de regio
-Via projecten kunnen we specifieke
doelgroepen bereiken
-Jeugd bereiken via de ouders
-Belangrijk voor de toekomst
-Ouders actief krijgen via de jeugd
-Andere werkgroepen betrekken
-Jongeren blijken moeilijk bereikbaar
-Jonge volwassenen warm maken voor
activiteiten Werkgroepen
-Projecten spreken jongeren meer aan dan
langdurige activiteiten
-Belangrijk als netwerk
-Ondersteuning van activiteiten (IKL/NHG)
---------------------------------------------------Faciliteiten/ondersteuning/coördinatie/
kwaliteitszetel in bestuur CNME
Gezamenlijke activiteiten
-Identiteit IVN behouden
-Belangrijk als netwerk en ondersteuning
-Meedoen betekent ook meepraten
-Educatie is hoofddoel voor IVN
-Vaak in kader van een project (buurten,
boomfeestdag)
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5.

Bestuur/overheid

Gemeente
Provincie
Waterschap/Rijkswaterstaat
-Niet-werkenden
-Gehandicapten
-Inburgeraars/Asielzoekers
-(mantel)zorgers/ouderen
-Studenten
-Engelstalige community
-bedrijfsuitjes/feestjes

Middel

6.

Specifieke
doelgroepen

7.

Bedrijven

8.

Toeristen

Mensen die hier voor een korte Laag
of langere vakantie verblijven

9.

Onderwijsveld

-Basisonderwijs
-Voortgezet onderwijs
-Volwassenen onderwijs
-Buitenschoolse opvang

Middel
Middel
Laag
Middel
Middel
Middel
Laag

Laag

Beleidsbeïnvloeding
Bron voor Subsidies
Projecten
Educatie
Werving

-Beleidsbeïnvloeding
-In samenwerking met anderen

Excursies

-Levert geld op
-gepensioneerden zijn mogelijke leden
-Activiteiten op aanvraag, geen actieve werving
-Afkomstig buiten de regio
-Activiteiten op aanvraag, geen gerichte
activiteiten
-CNME is al actief op dit terrein

Educatie

-Oppakken bij gelegenheid
-Projecten gericht op specifieke doelgroepen
-Samenwerken met andere organisaties

Deze bijlage van het beleidsplan 2017-2021 is vastgesteld door het bestuur en de coördinatoren op 1 februari 2017
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