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Tweejarig voortschrijdend beleidsplan KNNV 

2021 en 2022 

Korter, concreter en flexibeler! 

In de Beleidsraad bijeenkomst op 15 februari 2020 is de wens geuit de planperiode van 
de beleidsplannen te verkorten. De gebruikelijke periode van vijf jaar wordt als te rigide gezien. 

Ook is er de wens de plannen concreter te maken en meer ruimte te creëren voor tussentijdse 
beleidswijziging. 

Het bestuur heeft deze wens overgenomen en in juni besloten te werken met een tweejarig 
voortschrijdend beleidsplan.  Het voortschrijdende element is erin opgenomen zodat de VV, 
Beleidsraad en de geledingen nog beter bij het opstellen van het plan betrokken kunnen worden. 

De basis voor het beleidsplan vormen de strategische (ultieme) en operationele doelen zoals deze in 
de strategievorming zijn ontwikkeld. Gezamenlijk ervaren wij liefde voor de natuur en hebben ontzag 
en bewondering voor de natuur. Bovendien voelen wij een verbondenheid met de natuur en nemen 
een verantwoordelijkheid voor de natuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

Ultieme DOELEN 

1. De biodiversiteit in Nederland is verbeterd 
2. Iedere Nederlander waardeert de natuur 
3. Alle natuurorganisaties werken samen 

Waar staan we nu zelf voor en hoe ziet 
onze toekomst eruit? 
• Om ons effectief, in gezamenlijkheid 

te kunnen richten, met een 
duidelijke koers 

• Aantrekkelijk te blijven voor leden 
en zichtbaarder te worden voor de 
maatschappij 

• Echt iets bij te kunnen dragen, te 
mobiliseren Ontdek 

1. Ontwikkel natuurbasiscursus Citizen Science i.s.m. andere 
PGO’s 

2. Creëer ecologie kennisgroep om ecologische kennis te 
versterken 

Beleef 
3. Ontwikkelen van laagdrempelige instap natuur 

belevingsactiviteiten, zoals natuurkennis in wandel-apps 

Bescherm 
4. Instellen Natuurvisiegroep die vanuit deskundigheid naar 

buiten treedt 
5. Adoptiegebied per afdeling en/of samen met Land van Ons 

Organiseer 
6. Samenwerking tussen afdelingen, delen best practices 
7. Landelijk netwerkgroepen voor specifieke onderwerpen 
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A. Beleidsmatig deel 

 
1. Organiseer samen  

• Algemene en ondersteunende werkzaamheden van het bureau, onder meer: secretariaat, 
organisatie van landelijke verenigingsdagen en communicatie in de vorm van het vernieuwen 
van de website, uitgeven van de landelijke nieuwsbrief, redactie van Natura. Ook wordt de 
ledenadministratie vernieuwd, houdt het LB-verzekeringen bij, de financiën en de contacten 
met de verschillende geledingen.  Door vernieuwing van het intranet kan de communicatie in 
de vereniging sterk worden verbeterd. 

• Vanuit de provinciale gewesten worden afdelingen gestimuleerd en gefaciliteerd samen 
projecten en initiatieven te organiseren. Het landelijk bureau en bestuur ondersteunen waar 
mogelijk de initiatieven van de Gewesten bijvoorbeeld door een besturen dag met een 
wellicht cursus.  Een belangrijke rol voor de gewesten is in te spreken en te participeren o.a. 
bij het uitvoeren van de omgevingswet. 

• Het ontwikkelen en uitzetten van een digitale werkwijze waarbij video conferencing een 
centrale rol speelt en waardoor interne en externe contacten efficiënter plaats kunnen 
vinden. Organiseren van Webinars, database “best practices”, ontwikkelen en beschikbaar 
stellen van hulpmiddelen en ondersteuning, “bezemwagen” voor achterblijvers.  Leidend is 
hierbij wordt de gedachte dat gebruik van de moderne hulpmiddelen slechts een aanvulling 
kan zijn op de werkelijke contacten en bijeenkomsten waarin leden en anderen elkaar 
daadwerkelijk spreken.  

 
2. Ontdek en Beleef 

• Ontwikkelen van minicursussen, waardoor het enthousiasme van leden en niet-leden voor de 
natuur oplaait en het hen prikkelt om bij te dragen aan biodiversiteitsherstel en bescherming 
van de natuur. Hierdoor verdiept ook de biologische kennis binnen de KNNV die nodig is om te 
kunnen bijdragen aan onderzoek en acties. Mogelijk samen met de KNNV Uitgeverij en EIS, 
Kenniscentrum Insecten samenwerken aan de basiscursus insecten. Er wordt gewerkt aan een 
basiscursus vlinders en paddenstoelen, en minicursussen planten en libellen. 

• In het leven roepen van een Ecologie werkgroep die vooral een integrale visie gaat 
ontwikkelen en betrokken wordt in de ontwikkeling van een basiscursus Ecologie. 

• Makkelijke instap activiteiten. Om leden en niet-leden die aan het begin van een 
“natuurbetrokkenheid-loopbaan” staan enthousiast te maken en te houden worden er 
laagdrempelige instapactiviteiten bedacht.  Hiervoor bestaan enkele ideeën zoals meedoen 
aan een natuur -wandelapp.  De creativiteit van alle KNNV’ ers zal hiervoor aangesproken 
moeten worden. 

 
3. Bescherm 

• Met gelijkgezinde organisaties wordt samengewerkt, om daardoor meer gedaan te krijgen 
voor de doelen van onze vereniging. We organiseren samen met Floron de Botanische Dag en 
zijn met IVN, Vogelbescherming Nederland en Stichting Steenbreek actief met “Een levende 
tuin maak je zelf”.  

• Samenwerken met andere organisaties (w.o. overheden op diverse niveaus en terrein 
beherende organisaties) waarbij onze kennis ingebracht kan worden om tot de juiste 
besluitvorming te komen. Hierbij motiveren en stimuleren wij afdelingen, die het eigenlijke 
werk doen.  
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• Adoptie gebieden waarbij KNNV’ers een langdurige relatie met een bepaald gebeid 
onderhouden door onderhoud, onderzoek en publiciteit. Waar dit al plaatsvindt is het 
succesvol. Dit kan mogelijk worden uitgebreid. 

• Op dit moment is de omgevings-wet bij provincies en gemeentes in voorbereiding en in 
uitvoering. Er worden omgevingsvisies en plannen opgesteld. Vanuit de deskundigheid en 
kennis van natuur kunnen de KNNV leden via de gewesten invloed uitoefenen. Webinar: Hoe 
werkt de omgevingswet?  Hoe houden we elkaar op de hoogte?  

• Instellen van een natuurvisiewerkgroep die als doel heeft vanuit de strategisch doelen   

 

B. Plancyclus 

    

LB stelt MJVBP op  3e kwartaal    

Commentaar BR  4e kwartaal 

Bijstellen door LB  1e kwartaal 

Goedkeuren in VV  2e kwartaal  

Bijstellen   3e kwartaal 

Commentaar BR  4e kwartaal 

Bijstellen door LB  1E kwartaal 

Goedkeuren in VV  2e kwartaal 

(MJVBP=meerjarig voortschrijdend beleidsplan) 
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Tot slot: 
Een plan is geen papier, het zijn geen woorden  
Het is wat we gezamenlijk willen. We vertrouwen elkaar dat we het echt gaan doen. Het zit in ons 
hoofd en in ons hart: Het hart, dat is wat het  een echt plan maakt. 
 
 
 
“Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. ...” 
Margaret Mead 

 


