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Trendwatch-onderzoek
In opdracht van het Programmateam Communicatie voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) in de provincie
Utrecht is een trendwatch-onderzoek uitgevoerd. NovioConsult beschrijft de huidige situatie van NME in de
provincie Utrecht en analyseert de belangrijkste inhoudelijke en maatschappelijke trends. Het belangrijkste
deel van het rapport betreft de aanbevelingen: hoe kunnen individuele NME-organisaties, (gemeente)
bestuurders en het Programmateam CDO de juiste keuzes maken om NME een robuuste toekomst te
bezorgen. NME is geen doel op zich, maar juist een middel om te helpen beleidsdoelen op het gebied van
duurzame ontwikkeling te realiseren.
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Huidige situatie NME Utrecht
Huidige situatie NME Utrecht
In de provincie Utrecht verzorgen tientallen organisaties NME voor basisscholen in alle gemeenten en voor
het voortgezet onderwijs en burgers in vijf gemeenten. Zie kaartje.

alle doelgroepen
alleen basisonderwijs
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Sterke punten van NME-organisaties
•   Goede ingangen bij scholen en gemeenten. De lijnen zijn kort.
•  De accommodaties (kinderboerderijen, schooltuinen, leslokalen, bezoekerscentra) worden hoog
gewaardeerd en door vele bezoekers bezocht.
•  Pedagogiek Hoofd-Hart-Handen is gericht op zowel kennis, als beleving. Wetenschappelijk
onderzoek heeft blijvend effect op houding en gedrag op lange termijn aangetoond.
•   NME-organisaties nemen scholen de logistieke organisatie van de natuurbeleving uit handen
•   Gedreven en betrokken medewerkers.
Verbeterpunten
•  NME heeft een eenzijdig imago: gericht op natuur en basisscholen. Bredere oriëntatie is nauwelijks
bekend.
•   Gemeentebestuurders en –ambtenaren zijn onbekend met NME als beleidsinstrument
•  Sommige NME-organisaties werken nog puur aanbodgericht, van binnen naar buiten. Anderen
ontwikkelen zich meer vraag- en klantgericht, van buiten naar binnen. Dit zouden alle organisaties
moeten doen.
•  Het NME-werkveld bestaat uit vele diverse organisaties en maakt een versnipperde inefficiënte
indruk. Het is niet duidelijk waar je met welke vraag terecht kan.
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Trends
Inhoudelijke trends
•  Duurzame Ontwikkeling is een blijvende trend – Bij provincies, gemeenten, bedrijven en burgers is
een blijvende belangstelling voor duurzame ontwikkeling: een mengeling van bezorgdheid om ‘de
aarde’ en het zien van kansen voor een duurzame economie.
•  Van versoberen naar kansen pakken. Waar de term ‘milieu’ geassocieerd wordt met versobering en
minder luxe, ademt de term ‘duurzame ontwikkeling’ meer optimisme uit: kansen zien, iets toevoegen
aan de wereld, creativiteit, overvloed aan zonne-energie.
•  Natuur en landschap: van kosten naar baten. Het besef dringt steeds meer door dat natuur niet een
kostenpost is, maar een investering, waar je op termijn rendement uit kunt halen: hogere gezondheid,
schoon drinkwater, waterbuffering, recreatie, gestegen OZB door aantrekkelijker woonklimaat.
•  Wat willen bestuurders? Recente college-akkoorden van gemeenten en provincie Utrecht noemen als
thema’s: klimaatneutrale gemeente, duurzame economie, duurzame energie-opwekking, agrarisch
natuurbeheer, gezonde mobiliteit.
Maatschappelijke trends
•  Overheid treedt terug: bezinning op kerntaken, door crisis afgedwongen bezuinigingen, meer geloof
in verantwoordelijkheid burger en bedrijf.
•  Van vaste zekerheden naar flexibele netwerken: minder structurele subsidies en vaste banen, meer
projectsubsidies en free lancers.
•  Burgers en bedrijven (maatschappelijk verantwoord ondernemen) zijn actiever op het terrein van
duurzame ontwikkeling.
•  Betekenisvolle ervaringen, zoals natuurbeleving, streekproducten, authenticiteit, worden hoger
gewaardeerd in reactie op de toenemende bureaucratie en virtuele persoonlijke relaties.
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Trends in NME
•  Verbreding van NME. De landelijke programma’s NME en LvDO (Leren voor Duurzame
Ontwikkeling) gaan in 2012 gecombineerd worden. Er wordt gezocht naar een nieuwe
overkoepelende term: bijvoorbeeld: CDO – Communicatie voor Duurzame Ontwikkeling.
Verbreding vindt plaats op thema’s, doelgroepen en rollen.
•  Schaalvergroting. Om de versnippering van het NME-veld tegen te gaan wordt in plannen steeds
meer gesproken over 25 tot 40 sterke regionale netwerken met duidelijke loketten en specialisaties.
•  Onderwijstrends. Los van NME kent het onderwijs ontwikkelingen waarop de succesvolle NMEpedagogiek zou kunnen inspelen: hoe kan bijvoorbeeld NME helpen bij het verbeteren van rekenen
en taallessen.
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Aanbevelingen
Hoofdaanbevelingen
•  Kies voor een robuuste toekomst: gebruik NME als een beleidsinstrument en kies voor verbreding
naar communicatie en duurzame ontwikkeling. Zie NME niet als een doel op zich, maar als een
beleidsinstrument om te helpen doelen op het gebied van duurzame ontwikkeling te realiseren.
•  Werk slim samen: Organiseer een provinciaal netwerk en begin een programma. Het netwerk
kenmerkt zich door een grote diversiteit in partijen, competenties, specialisaties, bijeenkomsten,
werkgroepen, onderwerpen, doelgroepen, financiers. De diversiteit krijgt richting door een
doelgericht programma, waarin de activiteiten en taken omschreven zijn.
Aanbevelingen individuele NME-organisaties
•  Kies bewust: bedenk of je blijft focussen op natuureducatie op de basisschool (wat een smalle,
risicovolle keus is), of dat je kiest voor verbreding en spreiding van financiële risico’s.
•   Ga uit van je sterke punten, denk in kansen en verzilver ze.
•  Verruim de financiële kaders, wed niet op 1 paard en betrek de financier(s) bij de visie- en planvorming.
•  Sluit aan bij de doelen en belangen van anderen en presenteer NME (CDO) als een middel om doelen
te bereiken en niet als doel op zich.
•  Pak de innovatie planmatig aan: stel doelen vast, ruim tijd in voor ontwikkeling, verken de markt:
welke behoefte is er, welke waarde voeg je toe, wat doen concurrenten?
•  Verbreding van educatie naar communicatie, inclusief burgerparticipatie.
•  Zoek naar de juiste combinaties van beleidsdoelstellingen, belanghebbenden en doelgroepen:
   -  Klimaatneutrale stad – gemeente, energiebedrijf, grootverbruikers (bedrijven), of juist lage
inkomens, die baat hebben bij energiebesparing (via corporaties)
   -  Baten van de natuur/groen – recreatie-ondernemers, afd. Financiën (groen verhoogt OZB),
GGD-milieukundige, gezondheidinstellingen (groen maakt gezond).
   -  MVO in de buurt – bedrijven die vanuit hun maatschappelijke ondernemerschap willen
meehelpen met groen in de wijk of energiebesparing of iets wat bij hun eigen core-business past.
•   Verbreding van rol naar ‘spil in het duurzame netwerk’
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Bestuurlijke aandachtspunten
•  De inrichting van het NME-werkveld is gebaseerd op een uitgekiende rolverdeling tussen de
verschillende overheden: gemeenten zorgen voor de uitvoering en de financiering daarvan;
waterschappen zijn cofinancier van projecten; provincies coördineren de samenwerking tussen
de uitvoerders en sturen op kwaliteit en inhoud; het Rijk stelt grote thema’s vast en zorgt voor
kennisontwikkeling. Vul op z’n minst de eigen rol goed in.
•  Bestuurders zouden verder moeten kijken dan het eenzijdige imago van NME: NME (of CDO) is ook
een instrument om beleidsdoelen te helpen realiseren.
•  Bestuurders moeten NME-organisaties aansporen om te innoveren en te ontwikkelen. Niet alle tijd
moet in de uitvoering gaan zitten.
•  Bestuurders kunnen tijd en geld besparen door de ‘eigen’ NME-organisatie als preferred supplier in te
schakelen bij beleidsgerelateerde communicatie. Waarom een extern communicatiebureau inhuren,
als je de deskundigheid in huis hebt?
•  Vraag om professionele kwaliteit.
•  Bestuurlijke samenwerking vergroot de slagkracht van het werken aan duurzame ontwikkeling. Geef
interbestuurlijke programmering vorm: samenwerking en delen van kennis en ervaring maakt de
uitvoering efficiënter en levert dus meer waar voor je geld.
•  Vergeet de ecologische basisvorming niet: dit is een investering in duurzaam denkende burgers van de
toekomstige generatie(s).
Aanbevelingen voor programmateam CDO
•   Zorg voor een bruisend netwerk voor communicatie voor Duurzame Ontwikkeling.
•  Stel een meerjarig programma op, dat een richtinggevend kader biedt voor de NME-organisaties in de
provincie Utrecht.
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Naar een bruisend netwerk Communicatie Duurzame Ontwikkeling
•   Begeleid de schaalvergroting, kwaliteitsverbetering en verbreding van NME
•  Zorg voor een actief netwerk, waarin kennis, vaardigheden en zakelijke belangen met elkaar gedeeld
worden.
•  Organiseer het netwerk vanuit verschillende perspectieven. Zie de drie figuren met naast elkaar
bestaande invalshoeken voor netwerken.
•  Differentieer de NME-organisaties: maak onderscheid tussen de (vaak kleine) organisaties die zich
uitsluitend concentreren op de basisschool en de grotere die ook andere specialisaties aankunnen en
een regionale rol willen vervullen.
•   Stel routines en tradities ter discussie.
•  Breng diversiteit aan in overleggen en kennisbijeenkomsten: varieer in inhoud, doelgroepen,
groepsgrootte, aantal bijeenkomsten, werkvormen enzovoort.

Perspectief 1:
Utrecht Centraal - 1 netwerk
met 1 provinciale spil
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Perspectief 2:
Regionale netwerken - 3 of 4
regio’s met 1 provinciale spil

Perspectief 3:
Thematische netwerken zoals
Ecosysteemdiensten,
MVO-bedrijven of,
Klimaatadaptatie
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Naar een meerjarig programma CDO Utrecht: richten, inrichten en verrichten
•  Richten – Zet de koers, in samenwerking tussen NME-organisaties en bestuurders, door een
provinciaal programma vast te stellen met wervende doelen, afkomstig uit de beleidsdoelen van de
betrokken partners, met een looptijd van vier jaar. Geef ook ruimte voor regionale programmering.
•  Inrichten - Ontwerp een duidelijke netwerkorganisatie, waarbij een stuurgroep met bestuurders,
een kerngroep, werkgroepen, inspiratiebijeenkomsten, praktijknetwerken in dienst staan van de
programmadoelen.
•  Verrichten - Werk het programma jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma met activiteiten die
effectief en efficiënt een bijdrage leveren aan de programmadoelen.
•  Koers aanpassen - Monitor en evalueer het programma en pas het programma aan, wanneer de
resultaten achter blijven, nieuwe kansen zich voordoen, de omgeving verandert enzovoort.
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