Meerjarenvisie
IVN 2021

Beleef de natuur!

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
Beleef de natuur!
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Over deze meerjarenvisie
Onze meerjarenvisie biedt inspiratie en schetst een stip op de horizon. De visie schetst
hoe vrijwilligers en beroepskrachten van IVN, in verbinding met de rest van de Nederland
se samenleving, werken aan de missie van IVN. We geven aan langs welke wegen we onze
dromen realiseren. De visie 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!
Deze visie is niet op een zolderkamer geschreven. Er is gebruikgemaakt van de Ledenen
quête 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 de visie. Enkelen van hen lichten we in deze
meerjarenvisie uit. Zij vormen de brug van het denken naar het doen. Van hoofd, naar
hart, naar handen.
Deze meerjarenvisie is vastgesteld door de Landelijke Raad in maart en de Raad van
Toezicht in april 2017. De visie wordt jaarlijks vertaald in de jaarplannen en begrotingen.
De meerjarenvisie IVN2021 is te vinden via de website van IVN: www.ivn.nl/ivn2021.

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 beeld
scherm. In steden hebben we te maken met overbevolking, (lucht)vervuiling en ver
stening. Op het platteland speelt de intensieve landbouw een negatieve rol. Klimaat
verandering 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. Daartegenover 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. Kennisover
dracht 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, waar de achteruitgang van de
biodiversiteit is gestopt en duurzaamheid vanzelfsprekend is. In het onderwijs is
buiten leren en beleven de norm en het groene schoolplein de standaard.In de ge
zondheidszorg 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 buurtmoes
tuin 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 gedachten
goed. 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

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een leven lang leren
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 en/of regionaal 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 deze meerjarenvisie schetsen we ambi
tieuze, 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 programma’s, onze maatschappelijke
impact. In de vorm van het aantal actieve
IVN-leden, het draagvlak voor natuur
onder recreanten, het aantal leerkracht
en dat buitenlessen geeft en de aandacht
van natuureducatie binnen groene buurt
projecten 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 om onze plannen voortdurend te
actualiseren en te verbeteren.

Positie van IVN in de samenleving
Waar doen we het voor? IVN gelooft dat mens
en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn. In de huidige samenleving is de mens
echter te ver van de natuur komen te staan. IVN
wil de natuur weer dichtbij de mens brengen
zodat zij de natuur weer in hun hart sluit en hier
ook beter voor zal zorgen. Dit draagt bij aan
duurzame samenleving en aan de individuele
gezondheid en het welzijn van mensen.

Hoe gaan we dit doen? IVN is dé verbinder van
mens en natuur. Door mensen actief de natuur
te laten ontdekken, willen wij een natuurbewuste
gedragsverandering bereiken.
Wat doen we dan precies? IVN laat jong en
oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én
belangrijk natuur is. Dat doen we met projecten,
campagnes, cursussen en excursies. Zelf leren
en doen staan altijd centraal.

Meedoen
Deze meerjarenvisie 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
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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.
Beleven: Hart (verwondering en liefde voor
natuur), hoofd (inzicht in hoe het werkt) en
handen (handelingsperspectief) staan altijd
centraal.
Verbinden: Verbinden zit in ons bloed. We zijn in
staat om anderen te mobiliseren en faciliteren in
het verbinden van mens en natuur.
Natuurwijs: Wij inspireren mensen met onze
kennis. Niet alleen kennis van natuur en educatie, maar ook van doelgroepen en netwerken.

en lokale programma’s handelingspers
pectief aan om die wereld een stap dich
terbij te brengen.
Doe mee! Dat is onze boodschap en uit
nodiging. Wat past bij jou? Elk jaar starten
er wel 15 natuurgidsenopleidingen. Dan
weet je – na ruim 1,5 jaar – (bijna) alles.
Maar niet iedereen heeft zoveel tijd. Je kunt
ook wat doen voor kinderen. Na een korte
opleiding kun je aan de slag als natuur
ouder of schoolgids. Je kunt meedoen in
een landelijke werkgroep op één van onze
thema’s. Maar je kunt ons natuurlijk ook
steunen als lid, bedrijfspartner, een do
natie doen of incidenteel meedoen bij één
van de 170 lokale afdelingen. En dan zijn
er nog talrijke nieuwe 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 deze meerjarenvisie vanuit onze visie op het verbinden van natuur en
duurzaamheid. Het hart van de meerjarenvisie 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, klimaatveran
dering 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 de balans tussen mens en natuur herstellen en de teruggang van de bio
diversiteit helpen tegengaan. Daarom willen we mensen aanzetten tot duurzaam
gedrag en bijdragen aan 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 handel
en, is de eerste stap naar een duurzamere planeet. Zo kunnen we mensen verleiden
tot duurzaam gedrag. Met onze educatie-activiteiten
(lezingen, excursies, cursussen) sluit IVN aan bij de
“Bewustzijn over het
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. Jaar
lijks worden er zowel landelijk als provinciaal bijeen
komsten georganiseerd en binnen afdelingen zijn werk
groepen ontstaan om vorm te geven aan duurzaamheid.
Het thema duurzaamheid is inmiddels verankerd in de nieuwe Natuurgidsenopleiding.
Ook bij andere thema’s is aandacht voor duurzaamheid nodig: een ‘gezonde’ natuur
draagt bij aan gezonde mensen.
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Een duurzame relatie tussen mens en
De Groene 11
natuur vereist ook beleidsverander
De Groene 11 is het samenwerkingsverband voor
ing. IVN zet zich op beperkte schaal in
public affairs van veertien natuur- en milieuorga
voor beïnvloeding van beleid. Op lokaal
nisaties. De Groene 11 heeft als doel de effectiviniveaudragen IVN-afdelingen vanuit hun
teit van het lobbywerk van de groene organisaties
expertise bij aan beleidsvorming die
richting het Nederlandse parlement te vergroten.
recht doet aan de waarden van
natuurbescherming en landschaps
behoud. Op landelijk niveau trekken we samen met andere organisaties op (bijvoor
beeld in verband van De Groene 11) om de stem van natuurbescherming en -educatie
krachtig te laten doorklinken in wet- en regelgeving.
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
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat indringende natuur
ervaringen op jonge leeftijd leiden tot een sterkere verbinding
kinderen ver weg
met de natuur op latere leeftijd en duurzaam gedrag stimuleren.
letterlijk en figuurlijk”
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 priori
teit. 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 kinde
ren te veel tijd binnen in een klaslokaal
doorbrengen. Wij zijn ervan overtuigd
dat groene schoolpleinen en natuur in de
buurt een rijkere leeromgeving bieden.

Oorzaken van de kloof tussen kind en natuur
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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 zelf
standig spelen. In 1950 was dat nog 1,6
kilometer.

Doelstelling

De vrijheid en beweegruimte van kinderen neemt steeds verder af

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 kinder
en, (2) een generatie kinderen die
grensverleggend kan denken en
(3) een generatie kinderen die een
grotere kans heeft om maatschap
pelijke ambities te ontwikkelen.
Door het contact tussen kind en
natuur te herstellen leiden we
spelenderwijs een nieuwe gene
ratie verantwoordelijke wereld
burgers op.

Al 36 jaar actief IVN’er
Waterbeestjes vangen, polsstokspringen, eetbare planten
zoeken, kampvuur maken, een uilentocht, een vleermuizen
excursie. Het is een greep uit de activiteiten die Marijke
Zoetelief (57) de afgelopen jaren organiseerde.
‘Met de Scharrelkids-activiteiten die ik samen met andere IVN’ers
organiseer, nodigen we ouders en grootouders samen met hun kinderen uit mee te doen. Ouders zien dat echt als quality-time met hun
kind. We organiseren Slootjesdagen, een IVN-natuuretmaal, een Natuurontbijt en vorig jaar deden we voor het eerst mee aan Modderdag. In een
drassig gebied mochten kinderen een modderbad nemen en daarna zwemmen. Ook nam ik de
afgelopen jaren vluchtelingen mee op natuurexcursie. Ik vind het erg leuk om mijn enthousiasme
en verwondering over de natuur over te brengen op andere mensen. Ik pak mogelijkheden en
samenwerkingen op die op mijn pad komen en probeer daarin creatief te zijn. Na mijn botanische opleiding kwam ik op mijn 21e bij IVN terecht. Ik doe het IVN-werk met veel plezier en krijg
er ook veel voor terug!’
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In 2021...

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

Vrije tijd
• worden op 110 vaste plekken regelmatig kinderactiviteiten
georganiseerd (bij evenzoveel IVN-afdelingen).
• doen jaarlijks 450.000 kinderen mee aan IVN campagnes als
Buitenlesdag, Slootjesdagen, Modderdag en de Paddenstoel
encampagne en andere campagnes waar IVN aan meewerkt,
zoals Nationale Boomfeestdag,;
• zijn duizenden kinderen structureel betrokken bij IVN activiteiten
en denken ze mee over de invulling van onze kinderactiviteiten;
• 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;
• organiseren we ook activiteiten voor en met nieuwe doelgroepen, zoals kinderen
op vakantie, kinderen van vluchtelingen en asielzoekers en gezinnen aan de onder
kant van de maatschappelijke ladder.
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’;
• is het IVN-scholennetwerk uitgebreid in minimaal 2 nieuwe provincies; het bereik
van dit netwerk is sterk gegroeid;
• bieden we 6.500 kinderen per jaar een meerdaagse intensieve natuurbeleving
op onze buitenlocaties het Woldhuis in Apeldoorn en de Veldhoeve in Orvelte en
via het programma ‘Het Bewaarde Land’.
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.

Samenwerking
Rond het thema Kind en natuur werken we o.a. samen met het primair onderwijs,
kinderopvangorganisaties, Scouting, Nationale Boomfeestdag, JOGG (Jongeren op ge
zond gewicht), gemeenten, NME-centra en kinderboerderijen, Pabo’s, Naturalis, Missing
Chapter Foundation, Jantje Beton en terreinbeherende organisaties.
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Leerkrachten inspireren voor natuuronderwijs
Mathijs ter Bork (34) werkt sinds anderhalf jaar voor IVN
als projectleider Onderwijs van de regio Noord.
‘In Drenthe verzorg ik jaarlijks voor 130 scholen trainingen aan
docenten over duurzaamheid- en natuurthema’s. “Bomen in de
schoolomgeving”, “klimaatverandering”, “weidevogels”, “bodem”
en “afval” zijn voorbeelden van thema’s. Na de training kunnen
de docenten zelf de leerlingen begeleiden bij de uitvoering van
het project. Als docent heb je geen tijd om dit soort lesstof te maken.
Ik vind het ontzettend leuk om via mijn werk bij IVN leerkrachten te inspi
reren en enthousiasmeren om het natuuronderwijs een impuls te geven.
Hiervoor stond ik zelf tien jaar voor de klas en volgde ik de trainingen die ik nu zelf geef.
Toen ik in 2010 “Leraar van het Jaar” werd, kreeg ik een ambassadeursfunctie. De toen
malige Minister van Onderwijs, Van Bijsterveldt, vond dat het onderwijs meer moet focussen op taal en rekenen. Daarmee ben ik het niet eens. Voorop moet staan dat kinderen
de wereld leren begrijpen. Rekenen en taal zijn wat mij betreft vaardigheden om je in de
wereld te kunnen redden. Als je zo naar het onderwijs kijkt, snap je waarom ik vind dat we
in het onderwijs juist op wereldoriëntatie moeten focussen.’

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).
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Jongeren in de leeftijd 12-30 jaar zijn vaak sterker betrokken bij natuur en duurzaam
heid dan wordt gedacht: ruim de helft van de jongeren vindt duurzaamheid belang
rijk (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.
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
“IVN biedt jongeren
jaren willen we de programma’s die we jongeren aanbieden
de kans om zichzelf te
beter op elkaar afstemmen, om voor een soepele doorstroom te
ontplooien”
zorgen, zodat we op meer vlakken voor een grotere groep rele
vant kunnen zijn. Op school, via ons Jongeren Adviesbureau en
onze praktijklocatie in Orvelte, en in de vrije tijd, via WoesteLand en JuniorRangers.

In 2021...
•

•
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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;
verzorgen we in alle provincies Jongeren Adviesbureautrajecten. Hierdoor verdub
belt het aantal klassen in het 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.

Samenwerking
Rond het onderwerp jongeren werken we samen met NJN, JNM en JMA, WNF, Scouting,
Dierenbescherming en NIVON, bedrijven, gemeenten, waterschappen, terreinbeheren
de organisaties, Nationale Parken en talloze scholen in het voortgezet onderwijs.

Bewust in de maatschappij
Inge Hogeling (29) kwam in 2007 via haar broer Rik bij
WoesteLand terecht en is sindsdien met ten minste 18
kampen meegeweest, meestal als begeleider.
‘Het is bijzonder hoe snel er een groepsgevoel ontstaat.
Na een kamp mis ik de mensen en dat volop buiten zijn. Je
lichaam went ook aan de weersomstandigheden. Als ik een
week buiten geleefd heb, heb ik het zoveel minder snel koud dan
normaal.
Door WoesteLand ben ik me bewuster geworden van mijn rol in de
maatschappij op het vlak van duurzaamheid. Ik heb bijvoorbeeld vegetarisch leren koken
en eet daardoor al 6 jaar bijna geen vlees meer.
We leven in een tijdperk waarin de techniek zo overheersend is. Ik merk het soms zelf ook.
Zit ik hele dagen achter de computer of in de trein op mijn telefoon en dan vergeet ik naar
buiten te kijken of naar buiten te gaan... Terwijl ik van achter schermen zitten vaak alleen
maar moe en lusteloos word en als ik buiten ben geweest juist vol energie terugkom.’
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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 mensen
leven, 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 mil
joen 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
• 96% van de Nederlanders geeft aan
van ziekte. In een gezonde samenleving zijn
zich gezonder en rustiger te voelen
mensen verbonden met elkaar – jong en oud – en
na een bezoek aan de natuur.
met hun omgeving. IVN wil dat alle mensen in
• Kinderen met ADHD kunnen zich
Nederland, ook kwetsbare groepen, toegang heb
beter concentreren tijdens of na een
ben tot natuur en natuurbeleving. Die verbonden
verblijf in de natuur.
heid versterkt het draagvlak voor natuur.
• Een fysieke activiteit in het groen
Steeds meer onderzoeken onderstrepen de posi
versterkt ons zelfvertrouwen en
tieve effecten van groen op de gezondheid. Natuur
mentaal welbevinden.
vermindert stress en verkleint de kans op ziektes.
Een bezoek aan de natuur leidt tot een verminde
Lees meer over natuur en gezondheid
ring van pijn en negatieve emoties zoals boosheid,
via www.ivn.nl/facts-figures.
vermoeidheid en somberheid. Ook zorgt het voor
een toename aan positieve gevoelens en energie.
Bovendien nodigt de natuur uit tot bewegen. Gezonde voeding draagt bij aan welzijn
en duurzaamheid. Toch is de helende werking van de natuur op onze gezondheid nog
nauwelijks algemeen bekend.
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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 de ‘Natuurkoffer’, ‘Biowalking’, ‘Natuur op recept’, ‘Groene, Gezonde Ziekenhuizen’
en sinds vorig jaar met het landelijke, door de Postcode Loterij ondersteunde program
ma ‘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 ziek
enhuizen, ouder
enzorg, preventie
en huisartsen.
Daarbinnen
richten we ons de
komende jaren in
eerste instantie
op mantelzorg
ers, de geestelijke
gezondheidszorg,
huisartsen,
revalidatie &
integratie.

In 2021...
•

•
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is de groep IVN-afdelingen die activiteiten rond natuur en gezondheid organiseert
elk jaar gegroeid. Zij zijn goed ondersteund door de beroepsorganisatie met uitwis
seling, kennisdeling, trainingsmodules en aansluiting bij landelijke programma’s;
vormen IVN-afdelingen/vrijwilligers en andere betrokkenen bij het thema natuur
en gezondheid een hecht netwerk;

•

•
•

•

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 ma
ken voor natuurbeleving als vorm van zorg en preventie,
en zorgen we dat dit structureel geborgd wordt in ons
zorgsysteem;
heeft IVN een community opgebouwd binnen de zorgsector,
waarin gelijkgezinden die betrokken willen zijn bij een
groene revolutie in de zorg participeren. Deze community
bestaat uit overheden, onderzoeksinstellingen, maatschap
pelijke organisaties, ondernemingen en IVN’ers.

Zo werkt IVN samen met
zorginstelling Pennemes:
ned7.nl/buurt/natuur-milieu/
groene-ouderenzorg
-is-de-toekomst

Samenwerking
Rond het thema natuur en gezondheid werken we samen met honderden zorginstel
lingen, ziekenhuizen, brancheorganisaties, gemeenten, huisartsen en onderzoekers.

Beleef het in de fietsriksja!
Marian Schouten en Philip Schmittmann van IVN Gooi en
omstreken initieerden de fietsriksja bij hun afdeling. Met een
fietsriksja kunnen mensen die niet meer zelfstandig de natuur
in kunnen, toch het fietsgevoel ervaren.
Marian: ‘”Fiets alle jaren” is een landelijk project. Het is afkomstig
uit Denemarken waar al talloze fietsriskja’s in gebruik zijn. Wij zijn de
eerste IVN-afdeling die ermee aan de slag gaan. Het idee erachter sluit
naadloos aan op de missie van de werkgroep Groen en
Gezondheid waarin Philip en ik actief zijn, namelijk om mensen de
gezondheidsvoordelen van de natuur te laten ervaren.
Het fietsen met de riksja is zo leuk, het is geweldig! Ik heb er veel met mijn moeder in gefietst
voordat ze overleed. Binnen voerden we steeds hetzelfde gesprek, ze werd vergeetachtig. Op
het moment dat we naar buiten gingen, kwamen ineens de gesprekken op gang. Mensen begonnen te lachen en te zwaaien. Ze stond in het middelpunt. We konden door haar oude buurt
rijden en naar de hei. Zo krijg je weer een plek in de samenleving, je hoort er weer helemaal bij.
Dat willen we met meer mensen bereiken. De zorginstellingen staan al in de rij.’
Informatie over de fietsriksja’s van IVN Gooi e.o.? Mail naar hilversum@fietsenallejaren.nl.
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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 en aanleg van meer groen in de steden kan een belangrijke bijdrage leveren
aan vergroting van de biodiversiteit.
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 pro
cent 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!
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Als we mensen willen raken met natuur, dan moeten we ze
Een Tiny Forest is een dicht
raken waar zij zijn. ‘Plukjes’ groen in de stad, groot en klein,
begroeid, inheems bos ter
kunnen bijdragen aan nieuwsgierigheid naar de natuur. Alle
grootte van een tennisbaan,
groene tuinen samen vormen het grootste Nationaal Park
waar buurtbewoners de
van Nederland. Kleine oases in de stad fungeren als groene
natuur ontdekken:
stapstenen, als springplank naar de
youtu.be/hUpdON_FZmA
natuur buiten de stad. Een belangrijke
“Kleine oases in de
schakel in het ecosysteem. Ze dragen
stad fungeren als
bij aan het in stand houden van de
springplank naar de
biodiversiteit, ze zorgen voor klimaat
natuur buiten de stad” adaptatie, reductie van fijnstof en ze
kunnen een belangrijke rol spelen in
natuurbeleving en -educatie. Boven
dien stimuleert de groene openbare ruimte sociale cohesie:
in moestuinen, parken en perkjes komen verschillende gene
raties, jong en oud, met elkaar in contact. Ten slotte zijn huizen in het groen meer
waard dan in vergelijkbare straten zonder groen.

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 schooltuin, een leer-, heemof pluktuin, een buurtmoestuin, een natuurspeelplaats, een braakliggend terrein, een
groen dak 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.

Tiny Forest

Buurtinitiatief
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In 2021…
•

•

•

•
•

•

kennen steden een toename van 10 procent aan groene plekken. Groene school
pleinen, 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 stads
natuur;
zijn twaalf Gezonde buurten gerealiseerd. In deze buurten vinden meer buurtacti
viteiten plaats, komen buurtbewoners vaker in contact met groen en spelen kinde
ren 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 die uitgroeit tot een nationale campagne voor vergroening van tuinen
en openbare ruimte;
vormt natuurbeleving en -educatie een centraal onderdeel van groene plekken.
IVN-afdelingen en NME-partners gebruiken deze plekken voor natuurbeleving.

Samenwerking
Rond het thema natuur in de buurt werken we samen met KNNV – Vereniging voor
Veldbiologie, Jantje Beton, talloze lokale organisaties en buurtinitiatieven, tuincentra,
hoveniers, stadslandbouw, initiatieven voor natuurinclusieve (land)bouw, gemeenten,
NL Doet/Burendag, NME-centra en participeren we in Operatie Steenbreek.

‘Ik pas goed bij IVN’
Meike Heukels – projectleider IVN Zuid-Holland.
‘In maart 2015 ben ik begonnen bij IVN. Ik ben vrijwilligersconsulent van Zuid-Holland en ik heb projecten onder mijn hoede zoals
Groen Dichterbij en Tiny Forest. Die vallen onder het thema ‘Natuur
in de buurt’. Ik heb veel contact met IVN-vrijwilligers en andere vrijwilligers. Hen betrek ik graag actief bij de ideevorming, dat vind ik inspirerend. Mijn werk is heel divers. Ik bedenk manieren om vrijwilligers
aan projecten te binden, ik ga met scholen in gesprek over participatie,
ik organiseer netwerkborrels en maakt nieuwe kennis toegankelijk. Dat ik
zo goed bij IVN pas komt vooral door het mensgerichte aspect. Maar ook de
connectie met de natuur is er van baby af aan. Ik ben opgegroeid op een biologische schapenboerderij met ezels, geiten, kippen, bijen en fruitbomen.’
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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 ver
leiden we ze om de Nederlandse top-natuur te beleven, bijvoorbeeld in onze Nationale
Parken.
Uitstapjes maken naar de natuur is al jaren de popu
lairste dagactiviteit onder recreanten (RECRON). Ook
is natuurrecreatie gunstig voor de economie: toe
risme en recreatie in Natura 2000-gebieden leveren
per jaar 50 tot 85 miljard euro op.

“Horeca- en recreatie
ondernemers zijn dé schakel
tussen recreanten en natuur”

Horeca- en recreatieondernemers in natuurgebieden zijn dé schakel tussen recrean
ten en de natuur. Ondernemers kunnen de ervaring van bezoekers verrijken 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 handvat
ten 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 edu
catie: de website, Facebook, nieuwsbrief, educatie voor jeugd en jongeren, ondersteun
ing 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 ‘ver
haal’ 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 pro
gramma’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 terugkom
dagen 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.

Samenwerking
Rond het thema natuur en recreatie werken we samen met honderden recreatieon
dernemers, brancheorganisaties zoals RECRON en Koninklijke Horeca Nederland,
Landal GreenParks, het ministerie van Economische Zaken, Stichting Nationale Parken
(en de individuele besturen en overlegorganen van de Nationale Parken) en terreinbe
herende organisaties.

‘Het is niet vanzelfsprekend hoe mensen
water beleven’
Wilco Jacobusse is senior projectleider en werkt 7 jaar bij IVN.
‘Als coördinator communicatie en educatie van Nationaal Park
Oosterschelde ben ik veel bezig op het gebied van Natuur & re
creatie, onder andere met de cursus Gastheer van het Landschap.
Daarnaast trek ik het ‘Beleef de Delta’-programma. We organiseren
Beleefweken in Oosterschelde, Grevelingen en het Haringvliet, waarin
we samen met Gastheren belevingsactiviteiten aanbieden aan inwoners
van het gebied. Wat ik mooi vind aan mijn werk, is dat het niet altijd vanzelfsprekend is hoe mensen water beleven. Om de Delta beleefbaar te maken, moet je
mensen soms een handje helpen. Zo spraken we eens een bewoner die weleens had gelezen
dat er bruinvissen in de Oosterschelde zaten, maar er nooit één had gezien. We namen hem
mee op een bruinvistocht. Later kregen we een mail waarin hij bedankte voor de geweldige
tocht en hij had sindsdien elke dag bruinvissen gezien! Als mensen doorkrijgen hoe mooi het
gebied is waarin ze wonen, zijn ze er zuiniger op.’
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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. En ook op
het gebied van vrijwilligerseducatie hebben we een unieke en belangrijke 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 het paradepaardje van IVN.
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 hoog in het vaandel. Met de vergrijzing van zowel het cursus
publiek 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.
Nieuwe manieren van het aanbieden van cursussen,
vernieuwing en uitbreiding van het bestaande aanbod
en samenwerkingsverbanden met derden zullen de
komende jaren centraal staan. 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.

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

De opleidingen bieden een stevige basis voor gidsen, de cursussen verdiepen de kennis
van publiek, de workshops bieden jong en oud een inkijkje in één specifiek thema en
de excursies brengen mensen in aanraking met 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. Dit helpt zeker startende
cursusteams om de cursussen makkelijker aan te kunnen bieden;
• is er sprake van een permanent aanbod van nascholing voor natuurgidsen en
docenten, met name op didactisch gebied.
Jongere doelgroep en nieuwe vrijwilligers
• spreken we de behoefte van jongeren en
jongvolwassenen aan door bestaande
succesvolle educatievormen voor deze
groepen uit te breiden (denk aan de
korte basiscursussen over natuur/bio
diversiteit, vogels en het lokale land
schap, en educatieve activiteiten zoals
nachtwandelingen, speuren naar slan
gen, sterrenkijken, etc.) en door nieuwe
cursussen te ontwikkelen die natuur
en maatschappij nog sterker verbinden
(denk aan cursussen op het gebied van
stadslandbouw, bij-vriendelijk tuinier
en, zelf composteren en natuureducatie
speciaal voor asielzoekers);
• 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.
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Digitalisering
• is het intranet uitgebouwd tot een goed functionerende werkomgeving voor cur
susteams en cursisten;
• hebben we e-learning (educatie middels digitale media) ontwikkeld voor cursussen
en korte educatie; De e-learning spreekt ook een jongere doelgroep aan en draagt
eraan bij dat onze cursussen eigentijds, inspirerend en belevingsgericht zijn. Zij
zorgt voor een efficiëntere verwerking van de lesstof, waardoor het binnenshuis
leren verkort wordt en er meer tijd overblijft om buiten in de natuur te leren;
• is de (digitale) marketing van de cursussen verbeterd;
• is digitale inschrijving eenvoudig, eenduidig en gebruiksvriendelijk.
Inkomsten educatie
• bieden we onze didactische educatie en natuurbeleefmethodieken ook aan aan
andere aanbieders van natuureducatie en onderwijsopleidingen;
• hebben we enkele vormen van alternatieve financiering voor opleiden van vrijwil
ligers getest (denk aan sponsoring, crowdsourcing, betaalde e-learning).

Modderdag
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Slootjesdagen

•

•

is er een sterke koppeling tussen educatieve activiteiten binnen de afdelingen en
landelijke (communicatie)campagnes: IVN-campagnes zoals Modderdag, Slootjes
dagen 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 lo
kaal invulling geven aan duurzaamheid in hun activiteiten. Fora zorgen voor
kennisuitwisseling van educatiemiddelen en producten;
• hebben we onderzocht of een nieuwe cursus op het vlak van natuurontwikkeling
en -behoud kansrijk is;
• 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.

‘Het landschap verandert in een groene
woestijn’
Goran Christiansson kwam 15 jaar geleden vanuit Zweden in
Nederland wonen. Hij zette bij IVN Eemland een duurzaam
heidswerkgroep op.
‘Ik heb 3,5 jaar met mijn gezin in China gewoond. Daar is het zo
duidelijk hoe we de natuur aan het vernielen zijn. Rondom de oude
steden zijn woestijnen ontstaan door industriële landbouw. Toen ik terugkwam
in Nederland zag ik ook hier opeens de vernieling, hoe het landschap een groene woestijn aan
het worden is. Met een paar vrienden ben ik gaan kijken wat alternatieven zijn en we kwamen
uit bij voedselbossen.
Bij IVN Eemland heb ik me met een groepje gelijkgezinden verenigd in een duurzaamheidswerkgroep. We komen elke maand bij elkaar voor een workshop rondom duurzaam eten.
We hebben groentenbomen geplant, krijgen een workshop culinaire paddenstoelen kweken en
gaan op bezoek bij een ecologische geitenboerderij. De interactie is heel leuk. Iedereen heeft
steeds inbreng vanuit zijn eigen interesse en achtergrond.’
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8 Communicatie &
Fondsenwerving
IVN wil met haar missie en programma’s veel betekenen voor mens en natuur. Daarom streven
we ernaar dat veel meer mensen weten wie IVN is, wat IVN voor hen kan betekenen, hoe zij
mee kunnen doen en ons kunnen steunen. De stijgende naamsbekendheid, groeiende achterban
van vrienden en leden dragen eraan bij dat IVN steeds succesvoller haar missie kan vervullen.

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 Gezond
heid, Natuur in de buurt en Natuur en Recreatie (met bin
“Onze achterban groeit
nen alle thema’s aandacht voor natuur en duurzaamheid)
en de samenwerking
– maken we inhoudelijk het verschil en we zijn daarop
met fondsen en partners
zichtbaar en opinieleidend. We weten mensen dichtbij te
raken en te verbinden met IVN. We bouwen aan bloeiende
maakt ons werk sterker”
relaties.
Communicatie en fondsenwerving dragen in alle uitingen,
campagnes en ondersteuning bij aan de groei in samenwerking tussen beroeps
krachten en vrijwilligers.

In 2021…
•
•
•
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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.
Bereiken onze publiekscampagnes jaarlijks groeiende aantallen mensen, we focus
sen daarbij op vaste campagnemomenten in het jaar waarop we lokaal (via afdelin
gen) 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 hoofd
stuk 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, regionaal 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 uit
gegroeid tot dé plek voor alles wat je natuurbeleving compleet
maakt.
2
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
bijeen komen. Hiermee bevorderen we uitwisseling van ervarin
gen, samenwerking en het delen van kennis en materialen.
Werken we in een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke centrale
Kriebelbeestjes
ledenadministratie en maken veel afdelingen gebruik van de
Ontdek ze met
IVN Schoolgidsen
incasso-dienstverlening van het Landelijk Bureau.
Zijn het ledenblad Mens en Natuur (al dan niet in ‘hard copy’) en
onze ledendag nog steeds succesvolle bouwstenen voor informatie, inspiratie en
binding aan IVN.
Hebben we nieuwe vormen van zichtbaarheid onderzocht en getest, zoals aan
wezigheid 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. Door de instroom van nieuwe vrijwilligers en het behoud van
bestaande is IVN een vitale en toekomstbestendige organisatie.
De wortels van IVN liggen op lokaal niveau: de afdelingen zijn onze ruggengraat. Afde
lingen werken lokaal en putten hun kracht uit de passie van vrijwilligers. Sommige af
delingen 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. Een verbeterpunt is echter dat afde
lingen 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 samen
werken. Ieder vanuit eigen rollen en met eigen verantwoor
delijkheden, met vertrouwen in elkaar.

“Steeds meer afdelingen
vinden elkaar in regionale
samenwerking”

Wat is er al bereikt?
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 cam
pagnes 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 beroeps
krachten. Dit gebeurt al rondom duurzaamheid, jeugd, Natuur & Gezondheid, web
support, 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 beroeps
krachten 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 en diversere doelgroepen en
vrijwilligers te vinden en – in verschillende vormen – 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 aantrekkings
kracht. 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
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betrekken bij het formuleren van landelijke programmas. Rond alle thema’s en prio
riteiten betrekken we een groep vrijwilligers die fungeren als klankbord. 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. Afdelingen worden altijd geïnformeerd en
indien gewenst betrokken bij (landelijke) IVN-activiteiten in hun werkgebied. Daar
naast 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 program
maplan in. De afdelingen worden onderdeel van deze beleidscyclus, met name door
vrijwilligers als klankbord te betrekken bij de eerste stadia van de beleidsvorming. De
ideeën van de beroepsorganisatie vloeien op die manier 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 prio
riteiten.

Bouwsteen 2: diversiteit aan vrijwilligers in 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. Het aantal actieve vrijwilligers
groeit en wordt diverser. Afdelingen vinden en binden nieuwe, met name jongere
en diversere doelgroepen en vrijwilligers. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor
mensen met een lage sociaaleconomische status en Nederlanders met een migratieachtergrond. Mensen die nu nog zeer beperkt deel uitmaken van IVN-afdelingen. Dat
willen we komende jaren veranderen. Enkele IVN-afdelingen zijn al activiteiten gestart
voor statushouders. Dit soort activiteiten biedt een grote maatschappelijke meer
waarde en we willen deze graag opschalen.
Met deze nieuwe doelgroepen creëren we een vitale organisatie die aansluiting houdt
bij de moderne samenleving. Lidmaatschap is geen must voor vrijwilligers die maar
sporadisch actief zijn voor IVN. Aan de andere kant krijgen de langdurig betrokken
en actieve vrijwilligers meer ondersteuning en waardering. Themagericht werken en
beleving staan centraal. Bij deze ontwikkelingen past een ‘lichte’ lokale bestuursvorm,
met een focus op werkgroepen en inhoudelijke activiteiten, waar mogelijk ook regio
naal. De open en vitale organisatie wordt ondersteund vanuit de beroepsorganisatie.
We gaan actief op zoek naar mogelijkheden om nieuwe afdelingen en werkgroepen op
te richten op plekken in Nederland waar nog weinig of geen IVN-afdelingen zijn.
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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 ge
bied 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 Servicedesk,
de ledenadministratie en de bijscholing voor vrijwilligers brengen we naar een hoger
niveau. Vrijwilligers kunnen met korting producten bestellen in de IVN webwinkel. Op
de IVN website staat voor nieuwe vrijwilligers overzichtelijk wat zij kunnen doen en
wat zij kunnen verwachten.
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
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 ondersteu
ning 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.
Het intranet Ons IVN biedt een nieuw krachtig platform voor de samenwerking en
communicatie tussen en met vrijwilligers. Daarnaast blijven de reguliere landelijke
nieuwsbrief Stuifmail en de provinciale nieuwsbrieven belangrijk in de communicatie
richting vrijwilligers. We zorgen voor balans in de hoeveelheid informatie en tussen de
verschillende kanalen.
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Educatie
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 geëqui
peerd. 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.
• Er komt structureel (na)scholingsaanbod voor vrijwilligers op het vlak van didac
tiek, pr en nieuwe doelgroepen. 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.
• We gaan de regionale samenwerking tussen afdelingen op het gebied van educatie
versterken, onder meer door de afdelingen met elkaar in contact te brengen die
niet alleen maar wel gezamenlijk een Natuurgidsenopleiding of andere cursussen
zouden willen aanbieden. Zo kunnen afdelingen gebruikmaken van elkaars sterke
kanten en meer cursusaanbod creëren zonder dat dat ten koste gaat van andere
afdelingsactiviteiten.

‘Die veerkracht van kinderen, daar word ik blij van’
John Scheepe (66) van IVN Noord-Kennemerland neemt kin
deren van vluchtelingen mee de natuur in.
‘We wilden al eerder activiteiten voor vluchtelingen aanbieden,
maar het lukte niet goed om contact te krijgen met het asiel
zoekerscentrum en Vluchtelingenwerk. Tot aan het eind van
het jaar. Toen nam De Wissel, de school van het asielzoekers
centrum, zélf contact met IVN op, met de vraag of wij een
natuurles wilden geven. Voorafgaand aan de les hadden we
bakken champignons in het lokaal gezet, zodat de kinderen die
konden zien groeien. We hebben uitgelegd wat paddenstoelen en
schimmels zijn en vervolgens hebben we de klassen mee naar het dichtstbijzijnde park genomen om paddenstoelen te zoeken. Praten deden we voornamelijk in
handen- en voetentaal. Ik stond ervan te kijken hoe die kinderen het rooien. Ondanks alles
wat ze hebben meegemaakt – velen hebben huis en haard moeten verlaten – blijven ze
gericht op de leuke dingen. Die veerkracht zien, daar word ik blij van.’
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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. Deze meerjarenvisie 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 be
weging naar één IVN versterken. Een verandering van de huidige governance (twee juri
dische entiteiten) wordt onderzocht en uitgewerkt, waarbij het uitgangspunt is dat we een
democratische en slagvaardige organisatie willen zijn.

Samenwerking
Verbinding is één van de kernwaarden van IVN. We werken in lokale, regionale 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 organisa
ties 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 samenwer
king. 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 cru
ciale rol in het natuurbeleid. We hebben in veel provincies de relaties verstevigd,
ondanks bezuinigingen. Met ons werk blijken we steeds waarde te kunnen toevoe
gen aan belangrijke beleidsdoelen rond natuur, recreatie, landschap, et cetera.
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•

Landelijke overheid: IVN werkt in opdracht van het minis
terie 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.

Medewerkers

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

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, po
sitioneren ons sterker in de samenleving, versterken de relaties
met vrijwilligers en werken op ondernemender wijze. Dit stelt hoge eisen aan compe
tenties 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 im
pact 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 met minder dierlijke eiwitten.
• 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 erf
pachter zijn voeren we duurzaamheidsmaatregelen door.
Ook IVN-afdelingen geven duurzaamheid intern een plek. Een landelijke duurzaam
heidswerkgroep zorgt voor kennisvergroting, inspiratie en uitwisseling.
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11 Planning,
monitoring en
evaluatie
De ambities in deze meerjarenvisie werken we per jaar uit in een jaarplan. Daarbij worden
specifieke doelstellingen per thema en onderdeel benoemd, uitgewerkt in een aantal indicatoren.
In de komende periode (2017-2021) gaan we een belangrijke stap zetten op het ge
bied van monitoring. De jaarlijkse bereikmeting onder vrijwilligersafdelingen breiden
we uit naar al onze programma’s en projecten. We gaan deze monitoring structureel
verbinden met onze financiële (kern)processen. We maken voor de buitenwereld in
onze jaarverslagen transparant hoe we ons geld besteden, wie we daarmee bereiken en
welke resultaten we daarmee boeken. Dit clusteren we steeds meer op programma- en
themaniveau.
We evalueren onze grotere programma’s met medewerking van externe kennisinstel
lingen en betrekken wetenschappelijke inzichten voortdurend bij het verbeteren en
doorontwikkelen van onze programma’s en projecten.
Om onze ambities tot uitvoer te brengen zijn groeiende middelen nodig. Dit werkt IVN
uit in een jaarlijkse begroting, Daarin geven we de voorgenomen besteding van min of
meer vaste middelen aan, zoals onze provinciale subsidies, toekenning van de Nation
ale Postcode Loterij, bijdragen van leden, et cetera, en geven we ook aan welke middel
en we nog willen verwerven per thema(doelstelling). We zetten daarbij in op groei van
fondsenwerving bij particulieren en vermogensfondsen, alsmede het uitbreiden van
het aantal programmatische samenwerkingen met lokale en provinciale overheden,
alsmede de Rijksoverheid.
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Beleef de natuur!

