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1. Inleiding
Welkom in 2018! Voor je ligt een ambitieuze agenda waarmee we invulling willen geven aan
onze visie op een groener en duurzamer Nederland.
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 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, daarvoor staan duizenden IVN’ers - natuurgidsen en andere vrijwilligers – dagelijks klaar.
Deze visie geven we gestalte met concrete projecten en programma’s. We werken in dit jaarplan onze vier kernthema’s uit: Kind en natuur (en jongeren), Natuur en gezondheid, Natuur
en recreatie en Natuur in de buurt. Daarnaast geven we invulling aan ons educatieve en cursuswerk, de verbinding tussen natuur en duurzaamheid en communicatie en fondsenwerving.
Onze kracht is dat we een landelijke organisatie zijn, maar diep vertakt in de samenleving, met
duizenden vrijwilligers in 170 lokale afdelingen en beroepskrachten in alle provincies. Samen
met talloze partners willen we lokaal
en landelijk onze doelen realiseren!

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 haar hart sluit en
hier ook beter voor zal zorgen. Dit draagt bij
aan een 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.
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2. Kind & Natuur
Kind en natuur is één van de belangrijkste thema’s van IVN. Buiten zijn, vrij spelen en
onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen in de ontwikkeling van hun zintuigen,
motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit. Op dit moment speelt natuur niet in ieder
kinderleven een belangrijke rol. Daarom werkt IVN dagelijks aan een (be)leefwereld
waarin contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is. IVN brengt de natuur dichtbij:
in de vrije tijd, op school en in de kinderopvang. IVN neemt kinderen mee naar buiten
en faciliteert pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders met opleidingen,
lesmaterialen en leermiddelen. Zo planten we het zaadje van de liefde en zorg voor de
natuur.
Doelen 2018
Vanuit de bereikmetingen is bekend dat ruim 30% van de afdelingen een vaste kinderclub
(steeds vaker Scharrelkidsclub) of jeugdafdeling heeft, 40% organiseert incidenteel losse
activiteiten met en voor kinderen. Meer dan 60% van de afdelingen organiseert activiteiten in
het onderwijs en 14% van de afdelingen is actief in de kinderopvang. Steeds meer afdelingen
(zeker 60%) doen mee aan de campagnes gericht op kinderen, zoals de Slootjesdagen of
organiseren kinderactiviteiten tijdens andere landelijke campagnes zoals de Boomfeestdag,
Buitenlesdag, Nacht van de nacht of Natuurwerkdag. In totaal bereiken de afdelingen hiermee
meer dan 120.000 kinderen per jaar.
Vrije tijd
• In 2018 doen jaarlijks 450.000 kinderen (en hun ouders) mee aan kinderactiviteiten
van IVN-afdelingen en campagnes als Buitenlesdag, Slootjesdagen, Modderdag en de
Paddenstoelencampagne.
• Bij elke campagne lanceren we een IVN-product of dienst, zodat de campagnes niet een
eenmalige natuurbeleving zijn, maar een aanzet tot vaker de natuur beleven.
• In 2018 organiseren we ook activiteiten voor en met nieuwe doelgroepen, zoals kinderen op
vakantie, kinderen van vluchtelingen en asielzoekers en kinderen uit kansarme gezinnen.
• Met NatuurOntdekkers als nieuwe landelijke werkgroep biedt IVN vanaf 2018 ook een
vakantieaanbod in de natuur voor de doelgroep van 8 t/m 12 jaar.
Onderwijs
• We streven naar meer buitenlessen. IVN en Jantje Beton werven via de buitenlesdag 20
scholen die minimaal 5% van hun (natuur)lessen buiten gaan geven (nu geven 0,1% van
de scholen lessen buiten). In 2018 sluiten PABO’s in Nederland aan bij de buitenlesdag en
leiden ze toekomstige leerkrachten op om buiten les te geven.
• Met de campagne Slootjesdagen richten we ons vanaf 2018 ook op deelname van het
onderwijs met een scholendag.
• We bieden 3.000 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’.

6

•

IVN lanceert in 2018 een aantal innovatieve natuurproducten voor het onderwijs: het IVNBinnenbos, Tiny Food Forest en de schoonste sloot van Nederland.

Kinderopvang
• Vanuit de campagne ModderDag neemt IVN-initiatieven om ervoor te zorgen dat natuur
een belangrijke rol op de kinderopvang blijft spelen.
Samenwerking
Rond het thema Kind en natuur werken we o.a. samen met het primair onderwijs, organisaties
in de kinderopvang, Scouting, Nationale Boomfeestdag, JOGG (Jongeren op gezond gewicht),
gemeenten, NME-centra en kinderboerderijen, PABO’s, Naturalis, Missing Chapter Foundation,
Jantje Beton en terrein beherende organisaties.

Jongeren

Jongeren van 12 tot 30 jaar zijn sterker betrokken bij natuur en duurzaamheid dan wordt
gedacht. Het is een uitdagende doelgroep die een bijzondere aanpak vraagt. IVN biedt jongeren
de kans zichzelf te ontplooien en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een duurzamere
wereld. De IVN-programma’s voor deze doelgroep zijn samen te vatten als: voor, door en
over jongeren. Ze vormen ook een aantrekkelijk aanbod voor andere partijen zoals de groene
organisaties. IVN laat zien hoe je jongeren kunt betrekken bij natuur en duurzaamheid. Deze
expertise delen we in trainingen en workshops op maat.
We gaan de activiteiten en programma’s gericht op jongeren beter op elkaar afstemmen in een
overzichtelijk en aantrekkelijk aanbod. Hiervoor werd in 2016-2017 een doorstroomstrategie
ontwikkeld. Deze implementeren we vanaf 2018 zodat jeugdleden van IVN steeds vaker kunnen
doorstromen naar de jongerenprogramma’s.
Ambities
Onze ambitie is het bereik onder jongeren te vergroten door te werken aan twee doelstellingen:
1. De kinderen die we met het jeugdwerk van IVN bereiken door te laten stromen naar de
jongerenprogramma’s.
2. Kennis en expertise rondom jongeren zodanig te delen dat IVN een belangrijke
kennispartner rondom jongeren en duurzaamheid wordt voor andere organisaties.
Doelen in 2018
Afdelingen kunnen een belangrijke rol spelen in de doorstroom van jeugdleden naar de IVNjongerenprogramma’s. Daarvoor is goede informatie en ondersteuning van belang. Hiernaast
komen in meerdere regio’s informele netwerken van IVN-jongerenbegeleiders die 12+
activiteiten regionaal aanbieden en hiermee het aanbod van jongerenactiviteiten verbreden.
WoesteLand, de jongeren van IVN, bestaat helemaal uit enthousiaste vrijwilligers. Zij werken in
toenemende mate samen met andere groene jongerenorganisaties en vanaf 2018 ook met de
nieuwe landelijke werkgroep van IVN: NatuurOntdekkers (landelijke activiteiten voor kinderen
van 8 t/m 12).
Dpecifieke doelen
• In 2018 delen we de doorstroomstrategie (van jeugd naar jongerenprogramma’s) intern
zodat afdelingen en beroepskrachten deze kunnen toepassen.
• Er komt een factsheet voor meer zichtbaarheid van IVN en haar programma’s voor 12+.
Deze nemen we standaard mee in landelijke campagnes zodat kinderen tussen 10 en 12 in
aanraking komen met ons jongerenaanbod.
• Het IVN JongerenAdviesBureau wordt in alle provincies uitgevoerd.
• WoesteLand groeit in begeleiders- en deelnemersaantallen. Oud WL’ers blijven betrokken
bij IVN door het geven van cursussen en trainingen.
• WoesteLand Academie groeit in aantal cursisten en biedt nieuwe workshops aan.
• WoesteLand Academie op maat geeft de training ‘jongerenbegeleider in de natuur’ op
verzoek van IVN-regio’s.
• Kennisdeling vanuit WoesteLand zet door. De cursus jongerenbegeleider wordt in twee
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provincies aangeboden waardoor het jongerenbegeleidersnetwerk groeit.
We ontwikkelen een workshop ‘werven en vinden van jongeren’; hiermee voldoen we aan
de vraag vanuit cursisten die eerder de cursusreeks ‘jongerenbegeleider in de natuur’
volgden.
De overige programma’s voor jongeren - denk aan Junior Rangers en Veldwerkweken – gaan
door en we intensiveren en formaliseren het programma Youth Plus.
Het Junior Rangers programma krijgt een vaste plek binnen IVN en we starten in twee
Nationale Parken nieuwe groepen op.
IVN als kennispartner rondom jongeren wordt extern gecommuniceerd.

3. Natuur in de buurt
Elke buurt verdient vergroening! En alle buurtbewoners verdienen regelmatig contact
met de natuur dichtbij. Denk aan een groen schoolplein, een Tiny Forest of een
tuinreservaat in je eigen achtertuin. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos
ter grootte van een tennisbaan. Weelderig groen in plaats van tegels. Een plek waar
van alles te beleven is. Wil je als buurtbewoner, school, gemeente of organisatie de
buurt vergroenen? Samen zorgen we voor meer (contact met) natuur in de buurt, zodat
iedereen er gezonder en prettiger kan leven. Zo dragen we bij aan een wereld waarin
mensen dichter bij de natuur en dichter bij elkaar komen. En waarin mensen wonen in
klimaatbestendige dorpen en steden.
Bij Natuur in de buurt spelen vrijwilligers – mensen in de buurt! - per definitie een
onmisbare rol. In de te ontwikkelen IVN-buurtaanpak en de daarbij horende opleiding
wordt veel aandacht besteed aan de competenties inzake samenwerking met
vrijwilligers (samen programmeren) en samenwerking met lokale groepen.
In het kader van de samenwerking van IVN en KNNV met Operatie Steenbreek,
waarvoor wordt gestreefd naar een nieuwe overeenkomst, werken we aan een
meer campagnematige aanpak waarin een belangrijke plaats is ingeruimd voor
tuinambassadeurs (2.0) van de KNNV.
Doelen voor 2018
• Basis op orde, d.w.z. sterke concepten gestructureerd en vindbaar op de website,
relatiebeheer geregeld, themateam inclusief een flexibele schil van losse medewerkers in
werking en integratie van de communicatie in het werkproces.
• Voorbeeld van een sterk concept is Tiny Forest. Een Tiny Forest is niet alleen een prettige
plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen
leren in dit ‘buitenlokaal’ over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar
op een prettige en gezonde plek. 2018 staat in het teken van het uitrollen, zeker met de
geweldige bijdrage van de Nationale Postcodeloterij. Ontwikkeling van Tiny Forests vindt
plaats in nauwe samenwerking met het programma Kind & Natuur.
• Ontwikkeling van een IVN-buurtaanpak die in alle regio’s toepasbaar is, inclusief een
opleiding voor projectleiders waarin het betrekken van vrijwilligers een belangrijk
aandachtspunt is. De ontwikkeling vindt plaats op basis van tests met bestaande processen
zoals Groen aan de Buurt, Gezonde Buurten en Operatie Steenbreek.
• We starten met de eerste Nationale Bijentelling in het kader van het programma Nederland
Zoemt dat we samen met o.a. Natuur & Milieu, LandschappenNL en Naturalis uitvoeren en
dat ook al mogelijk is gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
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Ook gaan we gemeenten ondersteunen met een bijvriendelijk beheer. Zo werken we aan
structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor de wilde bij. In het kader van Nederland
Zoemt wordt ook een cursus ontwikkeld voor gemeenten en vrijwilligers. Hierbij sluiten we
aan bij de bestaande cursus Tuinreservaten.
Het programma Schone Rivieren van IVN, Plastic Soup Foundation en Stichting De
Noordzee wordt in 2018 breder uitgerold. Voor het eerst in Nederland zetten we een
grootschalig onderzoek op naar rivierafval in de uiterwaarden. Hierbij zetten we citizen
science (wetenschap door burgers) in om bewoners langdurig te betrekken. We organiseren
opruimacties langs rivieroevers en gaan aan de slag met het oplossen van de meest
gevonden afvalproducten. Waar mogelijk leggen we een verbinding met bestaande IVNcampagnes en doelgroepen, zoals Slootjesdagen, Gastheren van het Landschap en Jongeren
Adviesbureau. Het doel? Geen enkel stukje plastic afval drijft meer via rivieren naar zee.

4. Natuur & Gezondheid
Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk
en minder stress. IVN zet zich in om alle mensen in Nederland - ook kwetsbare ouderen
in verpleeghuizen - toegang tot natuur en natuurbeleving te bieden. Dit doen we door
middel van wetenschappelijk bewezen groene interventies en samenwerking in de
zorgbranche.
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.
Ambities, in 2021:
• Vormen IVN-afdelingen, IVN-vrijwilligers en andere betrokkenen bij het thema natuur en
gezondheid een hecht netwerk.
• Heeft IVN een community opgebouwd waarin gelijkgezinden die betrokken willen zijn
bij een groene revolutie in de zorg participeren. De community bestaat uit overheden,
onderzoekers, maatschappelijke organisaties, ondernemingen, zorgvrijwilligers én IVN’ers.
• Adviseren we zorgorganisaties en belanghebbenden over de heilzame effecten van de
natuur.
Doelen in 2018
• Het aantal IVN-afdelingen dat het thema Natuur en Gezondheid opneemt in zijn
programma groeit. We geven in 2018 meer aandacht aan afdelingsinitiatieven door middel
van onze nieuwsbrief, symposia, themadagen en de kanalen van onze partners in de zorg.
• We ondersteunen lokale IVN’ers met factsheets rondom de bewezen effecten en
blauwdrukken om hiermee zelf aan de slag te gaan.
• We bouwen verder aan de groep actieve leden rond N&G, zodat zij elkaar kunnen
informeren en inspireren en ook nieuwe impulsen kunnen geven aan IVN-afdelingen.
• Minimaal vijftien afdelingen volgen de training (basismodule) Natuur & Gezondheid en nog
eens vijftien afdelingen volgen trainingen ‘Natuur doet je Goed’ en ‘Natuurkoffer’.
• We behouden onze huidige partners in de zorg door te investeren in goede klantrelaties
en –evaluaties en kijken met hen waar we kunnen opschalen naar meer locaties: we groeien
naar minimaal 100 zorglocaties.
• We participeren in een nieuwe alliantie Groen en Gezondheid.
• We breiden onze community binnen de zorgsector uit met wervingsacties die inhaken op
landelijke communicatiecampagnes.
• We bieden onze community getrapte mogelijkheden – d.w.z. een divers aanbod voor
mensen met verschillende mate van motivatie en betrokkenheid - om mee te doen met
onze activiteiten, campagnes en projecten.
• We proberen onze Gezonde Buurten procesaanpak in zes wijken verspreid in het land uit.
• We ontsluiten bestaand onderzoek met een feitenoverzicht en nieuwsbrief.
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We voeren een literatuurstudie uit van de meest gebruikte gezondheidsindicatoren voor
wijken.
We zetten een vervolgstap met ‘biowalking’, samen met partners zoals de Koninklijke
Wandelbond en Gezond Natuurwandelen.

Samenwerking
IVN heeft tal van partners binnen het thema N&G, zoals ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties,
verzorgings- en verpleeghuizen die meedoen met onze programma’s Gezonde Ziekenhuizen en
Grijs, Groen en Gelukkig, VWS, Actiz, Sigra, Diverzio, Mezzo en Alles is Gezondheid.
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5. Natuur & Recreatie
Natuurbeleving zorgt voor rust en ontspanning. Daarom stimuleert IVN mensen om te recreëren in de natuur. Bijvoorbeeld in de Nationale Parken, de iconen van de Nederlandse
natuur, waar IVN educatie en communicatie verzorgt. En met het programma Gastheer
van het Landschap, waarmee recreatieondernemers hun gasten unieke natuurbelevenissen bieden door ze te betrekken bij natuur en landschap. Dit draagt bij aan een positief
imago van het gebied en zorgt voor draagvlak voor behoud van het landschap bij toeristen en mensen uit de omgeving.
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 recreatieondernemers de kennis en middelen hebben
om recreanten optimaal de natuur te laten beleven. En 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.
Ambities, 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/natuurgidsen een grote rol in de uitvoering van de cursussen Gastheer van het Landschap waardoor ook de binding tussen de ondernemers en de IVN-afdeling groeit. Met hun wandelingen of fietstochten zorgen zij ervoor dat jaarlijks tienduizenden mensen de natuur in het hart sluiten.
Doelen voor 2018
In 2018 continueren we het programma Gastheer van het Landschap. Tijdens het programma
ontdekken recreatieondernemers alles over natuur, landschap en cultuurhistorie in hun omgeving en beschikken ze over de vaardigheden om die beleving over te brengen naar hun gasten.
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Het programma is op maat uitgewerkt per gebied en speelt in op de behoefte van ondernemers. Als onderdeel van het programma volgen ondernemers de cursus en worden ze opgeleid
tot Gastheer van het Landschap. Terugkomdagen en een landelijk contactprogramma zorgen
voor een actief (landelijk) netwerk. Hiermee faciliteren we recreatieondernemers in hun en onze
eigen behoefte om recreanten optimaal de natuur te laten beleven. Samen maken we ons sterk
voor de vertaling van de opgedane kennis tijdens beleefweken. Recreatieondernemers verenigd
in een actief netwerk zetten samen hun gebied (weer) op de kaart. Hiermee trekken ze extra
recreanten aan, verlengen ze het seizoen en blijven toeristen langer in het gebied. We verhogen ons imago als marktleider in opleidingen voor natuurbeleving en streven naar intensievere
samenwerking met landelijke recreatiepartners.
Samen met de afdelingen van IVN organiseren we sessies omtrent samenwerkingsmogelijkheden in de regio’s bij vijf netwerken en stimuleren we een partnerschap tussen recreatieondernemers en afdelingen in twee netwerken.
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6. Educatie en cursussen
IVN streeft ernaar zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met de natuur. Natuureducatie is daarvoor de basis. 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.
De meeste IVN-cursussen en -opleidingen worden gegeven door de afdelingen. Deze cursussen brengen mensen intensief in aanraking met de natuur en vormen de kweekvijver
voor nieuwe natuurgidsen en andere vrijwilligers. Landelijk wordt het cursuswerk ondersteund door het IVN Cursushuis.
Ambities, in 2021:
• We verhogen de kwaliteit van ons cursuswerk door het ontwikkelen van cursusmateriaal,
samenwerking met andere partijen en door inzet van onderzoek.
• We spreken nieuwe doelgroepen - waaronder jongeren - aan met bestaande en nieuwe
cursussen.
• We versterken de ondersteuning van cursusteams en docenten o.a. met inzet van digitale
middelen.
• We introduceren e-learning om onze cursussen eigentijds en inspirerend te houden.
• We verhogen de inkomsten uit en de werving via cursussen o.a. door een nog sterkere koppeling van educatie aan de programma’s en campagnes van IVN.
Doelen 2018
In 2018 ligt de focus op het versterken en vergroten van het cursusaanbod. Op dit moment
geeft ongeveer de helft van de 170 IVN-afdelingen cursussen. We gaan het makkelijker maken
om cursussen te geven, zowel voor de afdelingen die dat al doen als voor degene die ermee
beginnen.
Wat gaan we doen?
• We stellen goede materialen beschikbaar voor de populairste cursussen. De vier meest
gegeven cursussen zijn de Natuurgidsenopleiding, de Plantencursus, de Paddenstoelencursus en de Vogelcursus. We gaan voor deze cursussen de cursusmaterialen completeren.
Na de NGO-lesmap en het Paddenstoelen-cursusboekje in 2016 en 2017, volgen in 2018 de
materialen voor de Plantencursus en de Vogelcursus.
• Voor de campagne Nederland Zoemt ontwikkelen we een nieuwe cursus die ook door afdelingen gebruikt kan gaan worden.
• Docenten en cursusteams ondersteunen we met algemeen te gebruiken handleidingen en
materialen. Voor docenten en cursusorganisatoren maken we een stappenplan voor de cursusorganisatie, Powerpoint-sjablonen voor gebruik in de les en een handreiking lesgeven.
We geven didactiektrainingen voor beginnende en gevorderde docenten, zodat afdelingen
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hun docentenpool kunnen versterken en uitbreiden.
We introduceren e-learning voor de Natuurgidsenopleiding. De digitalisering krijgt een grote
impuls met de introductie van het ‘Leer je groen’-platform voor de Natuurgidsenopleidingen. Andere vrijwilligers krijgen daarna toegang tot ‘Leer je groen’.
We verbeteren de interne communicatie tussen het Cursushuis en de afdelingen en de
afdelingen onderling. Daardoor kunnen docenten breder worden ingezet, wordt overlap in
programmering voorkomen en kunnen afdelingen elkaar nog beter helpen met de promotie. Hierbij betrekken we ook de KNNV. De Stuurgroep Cursushuis trekt een nieuw lid aan
met de portefeuille in- en externe communicatie.

Daarnaast zetten we in 2018 de eerste stappen voor de andere educatie-ambities uit de Meerjarenvisie: het integreren van het thema duurzaamheid in het cursuswerk, het genereren van
(meer) inkomsten uit de cursussen en het aantrekken van nieuwe doelgroepen.
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7. Natuur en Duurzaamheid
Ons uitgangspunt is dat je als je meer weet van de natuur je er ook beter voor wilt zorgen. In de Meerjarenvisie IVN2021 heeft duurzaamheid een centrale plek. We gaan zorgen dat duurzaamheid de komende jaren duidelijker inhoud krijgt binnen de activiteiten
van IVN, zowel in ons handelen intern als in ons IVN-werk extern. We werken in 2018 e.v.
aan de integratie van duurzaamheid in al onze activiteiten. Zo bouwen we duurzaamheid
in binnen onze lokale (afdelings)activiteiten als cursussen en excursies. En we geven
duurzaamheid vorm in onze landelijke thematische programma’s. Ook zetten we elk jaar
nieuwe stappen in de verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering.
Ambities, in 2021:
• In 2021 heeft IVN een landelijk goed lopend netwerk met 1.000 IVN’ers (koplopers) die
lokaal invulling geven aan duurzaamheid in hun activiteiten. Dit netwerk wordt ondersteund
en gefaciliteerd door een kennisplatform.
• 90% van de IVN-afdelingen heeft duurzaamheid opgenomen in het werk van de afdeling,
zowel intern als extern.
• Binnen het IVN Cursushuis is duurzaamheid opgenomen in de opleidingen en cursussen. Er
is een set van goede basiscursussen ontwikkeld die door afdelingen gebruikt worden voor
interne bijscholing en scholing van nieuwe (natuur)gidsen.
• De beroepsorganisatie geeft in al haar thematische programma’s aandacht aan duurzaamheid. Daarnaast heeft de beroepsorganisatie duurzaamheid opgenomen in de bedrijfsvoering, in ieder geval voor: vervoer, inkoop (m.n. kantoormaterialen) en voedsel.
Doelen in 2018
• Het aanbod van het Cursushuis is gescreend op aanhaakkansen voor duurzaamheid. In minimaal twee cursussen komt duurzaamheid terug. Waar nodig zorgen we voor bijscholing.
• Op ‘Ons IVN’ bieden we IVN’ers die aan de slag willen met duurzaamheid in hun afdeling
een palet van tools die helpen om duurzaamheid op te nemen in excursies.
• We ondersteunen duurzaamheid op regionaal niveau. Meerdere regio’s ontwikkelen een
visie op duurzaamheid en ontplooien activiteiten. In tenminste één regio ontstaat een
werkgroep die afdelingen stimuleert en ondersteunt om duurzaamheid een plek te geven
in activiteiten en organisatie. In minimaal tien afdelingen vinden duurzaamheidsactiviteiten
plaats.
• Het landelijke netwerk is vergroot en geactiveerd. We maken meer IVN’ers enthousiast
over natuur en duurzaamheid en binden en activeren al betrokken vrijwilligers via inspiratiebijeenkomsten met tenminste 100 deelnemers. Het netwerk wordt met 20 personen
uitgebreid.
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8. 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 toegerust
zijn om de missie van IVN te realiseren.
Ambities, in 2021:
1. Vrijwilligers betrekken bij de beleidsvorming en de ontwikkeling van projecten (bouwsteen 1).
2. Afdelingen toerusten om nieuwe vrijwilligers te vinden en te binden (bouwsteen 2).
3. Het ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers verbeteren en de communicatie in alle lagen
versterken, waardoor het vertrouwen en het ‘samen’-gevoel stijgt (bouwsteen 3).
Om deze ambities een extra impuls te geven is eind 2017 de nieuwe landelijke projectleider
vernieuwing vrijwilligersbeleid gestart. Haar opdracht is: nieuwe vrijwilligers betrekken bij de
thematische programma’s van IVN, de aansluiting tussen nieuwe vrijwilligers en afdelingen
stimuleren en toe werken naar een nieuw basisaanbod aan trainingen, handleidingen en
‘toolkits’ voor alle vrijwilligers. Hiermee zetten we dus ook een stap naar intensivering van de
samenwerking tussen vereniging en stichting. Met de instroom van nieuwe en behoud van
huidige vrijwilligers is IVN een vitale en toekomstbestendige organisatie.
Doelen in 2018
• Vergroting van de betrokkenheid van vrijwilligers –bijv. via landelijke werkgroepen en
regionale ontmoetingen– bij beleidsontwikkeling: algemeen, in programma’s en in
provincies.
• Ontwikkeling van een strategie voor het werven van nieuwe vrijwilligers binnen een of meer
van de landelijke programma’s. Doel is o.a. een groep mensen te bereiken die op één van de
thema’s van IVN is gemotiveerd om een (incidentele) bijdrage te leveren. Mogelijke pilots zijn
de programma’s Schone Rivieren, Huisje Boompje Beestje en Grijs, Groen en Gelukkig.
• De ontwikkeling van middelen voortvloeiend uit en passend bij deze nieuwe strategie. Met
als eerste stap: ontwikkeling en uitvoering van een vernieuwde training op het gebied van
werving en binding van vrijwilligers. Deze training wordt ook ingezet om lokale afdelingen te
ondersteunen bij het werven en binden.
• Start van twee pilots gericht op versterking van regionale samenwerking en integratie in
Brabant en Friesland. Er wordt gekeken hoe we over de traditionele (bestuurlijke) grenzen
van afdelingen heen samen meer effect kunnen bereiken.
• Het verder ontwikkelen van de landelijke ledendatabase, met name op twee terreinen:
het ontzorgen van een groeiende groep afdelingen op het gebied van ledenadministratie
en incasso (uitbreiden van 5 naar 25 afdelingen) en het verbeteren van de data zodat we
directer en beter kunnen communiceren tussen lokaal en landelijk niveau.
• We zetten in op een sterkere communicatie van landelijk naar lokaal, maar ook tussen lokale
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vrijwilligers onderling. Hiertoe benutten we de mogelijkheden van ons interne sociale
platform ‘Ons IVN’, waarop steeds meer vrijwilligers zijn aangesloten. Voor communicatie en
binding zijn het ledenmagazine Mens en Natuur, de digitale (leden)nieuwsbrieven en onze
ledendag in oktober 2018 belangrijke middelen.
We geven mede vorm aan het landelijk programma ‘De kracht van de groene vrijwilliger’
waarin groene organisaties, provincies en rijk samenwerken aan versterking van de
infrastructuur voor groen vrijwilligerswerk.

De vrijwilligersondersteuning via de provinciale consulenten en projectleiders in de regio
is aanzienlijk, op vrijwel al bovengenoemde terreinen. Maar deze ondersteuning is per
provincie afhankelijk van provinciale subsidies. Steeds vaker is er sprake van thematische inzet
(projectmatig) en van samenwerking met andere groene organisaties.
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9. Communicatie en
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
en de groeiende achterban van vrienden en leden dragen eraan bij dat IVN steeds succesvoller haar missie kan vervullen.
Ambities, in 2021:
Een sterk IVN-merk en IVN-verhaal wordt door beroepskrachten en vrijwilligers met trots
uitgedragen. Onze zichtbaarheid en bekendheid in de samenleving groeien substantieel. We
zijn onderscheidend in ons vermogen om via kennis en ervaring mensen te inspireren. Hierop
worden we ook herkend.
Onze maatschappelijke 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 (met binnen alle thema’s aandacht voor natuur en duurzaamheid en met de focus
op educatie) – maken we inhoudelijk het verschil, zijn zichtbaar en opinieleidend. We weten
mensen dichtbij te raken en te verbinden met IVN. We bouwen aan bloeiende relaties.
Doelen 2018
Ken IVN: bekendheid en gericht aanbod vergroten
We willen IVN onderscheidend positioneren als kennisspeler op het gebied van natuureducatie. Dit doen we door het verstevigen en uitbouwen van de communicatie op al onze kanalen.
De aangescherpte huisstijl zorgt voor meer herkenbaarheid; de implementatie zetten we voort
in 2018. We realiseren groei en grotere impact en bereik via sociale media, onze website en
nieuwsbrieven. De belangrijkste bouwsteen is het realiseren van aantrekkelijke inhoud. Daarvoor maken we steeds meer gebruik van wat heel IVN te bieden heeft: beroepskrachten en
vrijwilligers. We vergroten ons mediabereik door het actief aangaan van perscontacten rond de
belangrijke campagnes.
Sterke campagnes
We vergroten onze bekendheid door het organiseren van enkele grote campagnes verspreid
over het jaar: IVN Slootjesdagen, Paddenstoelen en Moestuinieren. Modderdag richt zich op
de kinderopvang en het onderwijs. Een extra campagnemoment in 2018 is de Grijs, Groen en
Gelukkig actie die samenvalt met NL Doet. Daarnaast participeert IVN in twee campagnes: de
Nationale Buitenlesdag met Jantje Beton en de Bijentelling in de campagne Nederland Zoemt
met Natuur & Milieu en Naturalis.
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Ons doel voor 2018 is de succesvolle campagnes nog beter te integreren binnen de organisatie
om zo de opbrengst voor heel IVN te vergroten. We doen dat door bij elke campagne werk te
maken van:
• Een goede verbinding met de IVN-afdelingen (gekoppeld aan een goede ondersteuning en
communicatie).
• Verbinding met ledenwerving en nieuwe ‘vrienden’.
• Versterken van de inhoudelijke impact (bijvoorbeeld door campagnes en ander IVN-aanbod
zoals trainingen, producten en lange termijn trajecten eraan te verbinden).
• Inkomstenwerving bijvoorbeeld door het aangaan van partnerschappen.
Voor het ontwikkelen van breder gedragen campagnes zetten we in 2018 twee concrete stappen:
• Binnen de beroepsorganisatie starten we rond één of twee campagnes (o.a. Slootjesdagen)
met een interdisciplinaire aanpak: een kernteam van communicatie, productontwikkelaars,
acquisitie en inhoudelijke experts ontwikkelt een nieuw product of dienst.
• Een andere stap is dat we nog breder en beter vrijwilligers betrekken bij de ontwikkeling
van producten (zoals lesmateriaal).
Zo werken we aan geïntegreerde campagnes waarvan de impact verder reikt dan alleen de
campagneperiode.
Ben IVN
Vrijwilligers en beroepskrachten zijn dé ambassadeurs van IVN. Zij vertellen het IVN-verhaal
en dragen het merk uit. We willen hen ondersteunen om dit met meer trots, eenduidigheid en
onderlinge verbondenheid te doen, door de onderlinge interactie, samenwerking, binding en
kennisdeling te stimuleren. Zo bouwen we aan een sterk IVN-merk en IVN-verhaal. We zetten
hiertoe een aantal middelen in:
• Mens en Natuur is ons belangrijkste kanaal voor communicatie met leden en een mooi visitekaartje voor de buitenwereld. De digitale ledennieuwsbrief heeft een aanvullende rol. We
willen het aantal ontvangers van deze nieuwsbrief vergroten.
• In oktober 2018 organiseren we weer een ledendag. Een tweejaarlijks moment voor binding, ontmoeting en inspiratie.
• Voor interne communicatie bouwen we verder aan OnsIVN. In 2017 is dit platform ook in
gebruik genomen binnen de afdelingen, bijvoorbeeld voor de natuurgidsenopleidingen. We
bouwen aan breed en succesvol gebruik.
• IVN-vrijwilligers ondersteunen en faciliteren we in 2018 op het gebied van marketingcommunicatie door middel van ‘toolkits’, sjablonen, huisstijlwijzer etc. In 2018 zetten we de
ondersteuning vanuit het huisstijl traject voort: een kans voor afdelingen om hun middelen
te updaten en in een mooi jasje te steken!
Steun IVN
We willen graag (nog) meer steun mobiliseren vanuit de samenleving voor het werk van IVN.
• In 2018 ligt een belangrijk accent op werving van actieve vrijwilligers. Veel IVN-afdelingen
hebben behoefte aan meer actieve mensen. We richten ons ook op het binden van nieuwe
doelgroepen en nieuwe organisatievormen, aansluitend bij de strategie op vrijwilligersbeleid.
• We gaan ook door met het werven van nieuwe leden. In de afgelopen vijf jaar is IVN met
25% in ledental gegroeid. Die groei willen we vasthouden en voortzetten. We kiezen specifieke doelgroepen voor nieuwe ledenwerving die we kansrijk vinden en gericht bereiken
met een aanbod op maat. Bij elke campagne wordt gekeken naar kansen voor ledenwerving.
• Een derde element is financiële steun voor het werk van IVN op alle niveaus. We bouwen
verder aan relaties met vermogensfondsen en vragen steun voor concrete IVN-projecten
en programma’s binnen onze kernthema’s. Ook besteden we aandacht aan de werving van
nalatenschappen. Hier liggen nog veel kansen voor IVN.
• Tot slot zetten we de groei van onze educatieve webwinkel voort. De webwinkel is op alle
terreinen belangrijk: de producten dragen bij aan campagnes en de bekendheid van IVN, de
IVN-materialen (zoals kleding) zorgen voor herkenbaarheid op lokaal en landelijk niveau en
de webwinkel kan in de toekomst ook een financiële impuls geven. We ontwikkelen nieuwe
producten en verbeteren bestaande.
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10. Organisatie en financiën
De komende jaren ontwikkelt IVN als organisatie op een aantal terreinen. In onze Meerjarenvisie hebben we vier prioriteiten benoemd:
• Eén IVN: een sterkere verbinding tussen de kracht van gedreven, lokaal betrokken en deskundige vrijwilligers en een landelijke organisatie van bevlogen en professionele beroepskrachten tot stand brengen.
• Samenwerking: IVN wil werken in cocreatie en win-win coalities met partners, met een focus
op groene organisaties, en overheden op zowel lokaal, provinciaal als landelijke niveau.
• Medewerkers: we zijn een organisatie waar onze beroepskrachten met plezier en trots
werken. De omgeving verandert en stelt andere eisen. Dit vraagt om de ontwikkeling van
nieuwe competenties en het aantrekken van nieuw talent.
• Duurzaamheid: we zetten elk jaar stappen op weg naar een duurzamer bedrijfsvoering. Zie
hiervoor ook het hoofdstuk duurzaamheid.
Daarnaast onderscheiden we een grote uitdaging op financieel terrein: ook omdat de omgeving
verandert komt er steeds meer financiële druk op de organisatie te liggen. IVN is de afgelopen
jaren erin geslaagd niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel te groeien. De keerzijde is dat
acquisitie en samenwerking veel tijd en aandacht vragen, terwijl vaste financieringsrelaties en
uurtarieven onder druk staan.
Doelen voor 2018
Eén IVN
De vrijwilligers- en de 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. In onze meerjarenvisie is de ambitie
uitgesproken die verwijdering ongedaan te maken en de beweging naar één IVN te versterken.
In 2018 geven we daar langs twee lijnen invulling aan:
• Via een beter ontwikkeld vrijwilligersbeleid vergroten we de betrokkenheid van vrijwilligers
bij het landelijk beleid en verbeteren de ondersteuning van hun werk door de beroepskrachten.
• We ontwikkelen een uitgewerkt scenario voor een andere ‘governance’ en bepalen in 2018
daarover koers. Hierbij verkennen we ook de mogelijkheid van de beweging naar één juridische entiteit, slagvaardig en democratisch georganiseerd.
Samenwerking
Verbinding is één van de kernwaarden van IVN. Met partners en opdrachtgevers werken we aan
een duurzame relatie, gebaseerd op gedeelde ambities. Prioriteiten in 2018 zijn:
• Versterken van onze coalities rond specifieke thema’s en programma’s. Zo werken we met
Stichting Kinderpostzegels aan het programma ‘Huisje, Boompje, Beestje’, waarmee we
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kinderen in de crisisopvang bereiken met groen(beleving). En verbeteren we structureel
de positie van de wilde bij door samen te werken met Natuur & Milieu, Naturalis en Landschappen NL in het programma ‘Nederland Zoemt’. Met Jantje Beton en een groot aantal
gemeenten werken we aan het programma ‘Gezonde Buurten’.
Met lokale NME-centra werken we steeds meer samen rond onze campagnes. Bijvoorbeeld
door hen te betrekken bij de jaarlijks paddenstoelencampagne en slootjesdagen.
Met onze groene collega-organisaties KNNV en Heimans & Thijsse Stichting werken we in
een meerjarig samenwerkingsverband. We willen rond de expertises natuurkennis en natuurbeleving meer synergie tot stand brengen.

Medewerkers
De vrijwilligers en medewerkers zijn het goud van IVN. We willen een werkgever zijn waar
mensen met plezier en passie werken. Dat vraagt voortdurend aandacht, zowel beleidsmatig als
ook dagelijks op de werkvloer. IVN verandert steeds meer naar een maatschappelijke onderneming en om onze medewerkers mee te laten ontwikkelen faciliteren we persoonlijke groei. Alle
medewerkers van IVN beschikken over een persoonlijk ontwikkelbudget waarover men zelf de
regie voert. In 2018 zullen we nadrukkelijker sturen op het benutten van deze mogelijkheden,
en daarvoor ruimte creëren.
Daarvoor bieden we komend jaar ook een aantal in-company trainingen aan, die aansluiten bij
wat aan onze medewerkers wordt gevraagd. Voorbeelden zijn:
• Werken met de SCRUM-methodiek
• Visual change making
• Acquisitie
• Leertraject op de resultaat- en impactmeting
Op jaarbasis vervullen we gemiddeld 10-15 vacatures bij IVN, deels door vervanging en deels
door uitbreiding. De afdeling P&O begeleidt en coördineert de werving en selectie. In 2018 verwachten we een stabilisatie van ons medewerkersbestand en een lichte afname van de uit- en
instroom.
IVN-medewerkers werken verspreid over 16 vestigingen: 1 Landelijk Bureau, 2 natuurlocaties
in Apeldoorn en Orvelte, 1 NME-centrum en 12 provinciale kantoren. Een belangrijke prioriteit
is de interne communicatie, samenwerking en kennisdeling. Hiertoe zullen we het gebruik van
ons intranet ‘Ons IVN’ verder stimuleren. Daarnaast organiseren we weer een landelijke medewerkersdag en bevorderen we het werken over de grenzen van provinciale vestigingen heen.
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11. Mensen
Wie gaan dit ambitieuze jaarplan uitvoeren? Te veel gemotiveerde projectleiders en vrijwilligers
om op te noemen! Een aantal centrale contactpersonen vind je hier naast.
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