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Colofon
Titel	 	 	 	 :	NME	Trendwatch-onderzoek	provincie	Utrecht

Opdrachtgever	 	 	 :		Programmateam	Communicatie	voor	Duurzame	Ontwikkeling	
(CDO)	in	Provincie	Utrecht.	Het	Programmateam	bestaat	nu	uit:	
Regiodirecteur	Consulentschap	IVN,	GDO-coördinator	Utrecht,	
Beleidsambtenaar	Provincie	Utrecht,	Teamleider	Landschap	en	
Musea	Landschap	Erfgoed	Utrecht,	Hoofd	Centrum	voor	Natuur-	en	
Milieueducatie	Amersfoort.	Het	Waterschap	is	uitgenodigd	ook	een	
vertegenwoordiger	af	te	vaardigen.

Datum	 	 	 	 :	31	mei	2011

Projectomschrijving	 	 :		Beschrijving	van	trends	en	ontwikkelingen,	die	relevant	zijn	voor	NME	
in	de	provincie	Utrecht:	inhoudelijke,	maatschappelijke	en	NME-
trends.

	 	 	 	 	 				Vertaling	van	de	trends	naar	aanbevelingen	voor	individuele	
NME-organisaties,	voor	het	provinciaal	programmateam	en	voor	
bestuurders.

Financiering opdracht	 	 :		Agentschap	NL,	Programma	NME.	Het	landelijk	programma	
Natuur-	en	Milieueducatie	(NME)	is	een	gezamenlijk	initiatief	van	
de	ministeries	EL&I,	IenM	en	OCW	en	wordt	aangestuurd	door	een	
regiegroep	met	leden	van	de	rijksoverheid,	provincies,	waterschappen	
en	gemeenten.	Het	programma	NME	stimuleert	samenwerking	
tussen	vragende	en	aanbiedende	partijen	in	arrangementen	en	werkt	
samen	met	landelijke	NME-organisaties	aan	kennis,	kwaliteit	en	
professionalisering	van	de	NME-sector.	Meer	informatie	over	het	
programma	NME	en	de	arrangementen	staat	op	de	website

	 	 	 	 	 					www.nme.nl.	U	kunt	dit	onderzoek	hier	ook	downloaden	onder	het	
kopje	‘publicaties’.

Contactpersoon Agentschap NL	 :	Ad	Bijma

Adviseur		 	 	 :	Harm	Blanken,	NovioConsult	(sinds	8	juni	2011	Bureau	ZET)



4



5

Inhoud
1     Inleiding         5

2      Huidige situatie NME Utrecht     6

2.1      Wat is NME eigenlijk?        6
2.2    Organisatie NME in de provincie Utrecht      6
2.3     Stand van zaken NME in Utrecht       8
2.4     Kracht huidige NME         9
2.5     Wat gaat minder goed        10

3     Trends en ontwikkelingen      13

3.1     Inhoudelijk          13
3.2      Maatschappelijke trends        17
3.3     Trends NME          18

4      Aanbevelingen        21

4.1     Aanbevelingen individuele NME-organisaties     21
4.2      Bestuurlijke aandachtspunten       25
4.3    Aanbevelingen programmateam CDO Utrecht     26

Bijlage 1 – Geraadpleegde bronnen     31



6



7

1   Inleiding
Ambitie programma NME

Het	programma	Natuur-	en	Milieu-Educatie	(NME)	streeft	naar	“optimalisering	van	de	werking	van	NME	
om	de	zorg	voor	natuur,	milieu	en	dierenwelzijn	een	plaats	te	geven	in	keuzes	en	gedrag	en	mensen	in	staat	
te	stellen	om	uiting	te	geven	aan	hun	wensen	op	dit	terrein	en	om	zelf	invloed	uit	te	oefenen	op	de	kwaliteit	
van	hun	omgeving”.
Eén	van	de	vijf	speerpunten	van	het	programma	is	Bestuurlijke	samenwerking,	gericht	op	gezamenlijke	
regie	en	een	effectievere	aanpak.

Maatwerk strategie
Het	Programma	NME	ondersteunt	de	provincies	met	verschillende	instrumenten	zodat	elke	provincie	op	
zijn	eigen	manier	aan	de	speerpunten	van	het	programma	kan	werken.	De	NME-maatwerkstrategie	moet	
er	voor	zorgen	dat	overal	in	Nederland	bestuurders	gebruik	maken	van	NME	als	beleidsinstrument	en	dat	
burgers	toegang	hebben	tot	NME.
Een	van	de	speerpunten	van	het	programma	NME	2008	-	2011	is	om	de	aanwezige	infrastructuur	op	het	
gebied	van	NME	verder	te	stimuleren	en	de	bestuurlijke	samenwerking	te	bevorderen.	De	provincies	
hebben	daarbij	een	(licht)	coördinerende	rol,	volgens	het	programma	NME.
Omdat	niet	alle	provincies	in	staat	zijn	deze	rol	op	te	pakken,	door	gebrek	aan	tijd	en/of	expertise,	biedt	het	
programma	NME	verschillende	vormen	van	ondersteuning:
•	 	 0,2	fte	voor	een	vertegenwoordiger	van	de	provincie	(ambtenaar	NME-LvDO)
•	 	 0,2	fte	voor	een	vertegenwoordiger	van	de	gemeenten	(GDO-coördinator)
•	 	 financiering	van	de	ondersteuning	door	een	extern	adviseur.

NME Trendwatch-onderzoek
In	het	kader	van	de	maatwerkstrategie	heeft	het	Programmateam	CDO	(Communicatie	voor	Duurzame	
Ontwikkeling)	in	de	provincie	Utrecht	in	samenwerking		met	Agentschap	NL,	Programma	NME,	opdracht	
gegeven	tot	een	Trendwatch-onderzoek.	Het	programmateam	CDO	had	behoefte	aan	een	onderzoek	
naar	de	politieke	en	maatschappelijke	trends	en	ontwikkelingen	die	consequenties	hebben	voor	de	
NME-programma’s	van	gemeenten	en	andere	organisaties.	Het	programmateam	wilde	het	Trendwatch-
onderzoek	benutten	als	communicatie-instrument	richting	(gemeentelijke)	bestuurders	binnen	de	
provincie	en	NME-organisaties	om	de	samenwerking	een	flinke	impuls	te	kunnen	geven.

Uitvoering onderzoek
Het	onderzoek	is	uitgevoerd	door	NovioConsult	uit	Nijmegen	in	de	periode	januari	–	mei	2011.	Om	
dit	rapport	te	kunnen	opstellen	hebben	we	mogelijke	trends	en	ontwikkelingen	besproken	in	enkele	
bijeenkomsten	met	NME-organisaties,	hebben	we	(telefoon)gesprekken	gevoerd	met	medewerkers	en	
bestuurders	van	gemeenten,	programma	NME,	ministerie	van	EL&I	en	de	provincie	Utrecht	en	hebben	we	
allerlei	publicaties	en	websites	geraadpleegd.
In	de	bijlage	vindt	u	een	overzicht	van	de	geraadpleegde	bronnen.

Leeswijzer
In	dit	Trendwatch-onderzoek	beschrijven	we	allereerst	de	huidige	situatie	van	NME	in	de	provincie	
Utrecht:	waar	hebben	we	het	over,	hoeveel	NME-organisaties	zijn	er	in	de	provincie,	wat	zijn	hun	sterke	en	
minder	sterke	kanten.
Hoofdstuk	3	behandelt	enkele	trends	en	ontwikkelingen	die	van	belang	zijn	voor	de	toekomst	van	NME	in	
de	provincie	Utrecht.	We	maken	onderscheid	tussen	inhoudelijke,	maatschappelijke	en	NME-trends.
Het	laatste	hoofdstuk	bevat	aanbevelingen	voor	achtereenvolgens	individuele	NME-organisaties,	
bestuurders	en	het	programmateam	CDO	(Communicatie	voor	Duurzame	Ontwikkeling)	in	de	provincie	
Utrecht.
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2  Huidige situatie NME Utrecht
In	dit	Trendwatch-onderzoek	staan	wat	ons	betreft	niet	de	trends	centraal,	maar	de	aanbevelingen	
hoe	de	NME-organisaties	met	de	trends	zouden	moeten	omgaan.	Daarom	is	het	van	belang	eerst	de	
uitgangspositie	van	NME	in	Utrecht	te	schetsen,	vervolgens	de	trends	en	ontwikkelingen	te	beschrijven	om	
ten	slotte	aanbevelingen	te	geven	hoe	NME-organisaties	in	kunnen	spelen	op	de	trends.

2.1  Wat is NME eigenlijk?
Er	zijn	vele	definities	van	NME,	die	variëren	van	een	puur	emancipatorische	invalshoek	(mensen	helpen	
zichzelf	te	ontwikkelen)	tot	de	meer	instrumentele	kant	(NME	is	een	instrument	dat	overheidsdoelen	helpt	
te	realiseren).
In	dit	rapport	sluiten	we	aan	op	de	brede	opvatting	van	de	NME-nota:	
NME	zorgt	voor	kennis	en	inzicht	in	natuur	en	milieu.	Effectieve	NME	is	zó	ingericht	en	wordt	zó	
aangeboden	dat	mensen	van	verschillende	leeftijd	en	diverse	leefstijlen	er	geïnteresseerd	in	zijn	en	het	laten	
doorwerken	in	hun	houding	en	gedrag.	Op	die	manier	draagt	NME	bij	aan	ontplooiing,	welbevinden	en	
gezondheid	van	mensen	en	legt	het	een	basis	voor	een	natuur-	en	milieubewuste	levensstijl	(NME-nota	p.	
5).	Deze	omschrijving	is	overigens	ook	door	de	provincie	Utrecht	overgenomen	in	het	beleidskader.
Het	programma	NME	voert	actief	campagne	om	‘NME	als	beleidsinstrument’	te	laten	inzetten,	bijvoorbeeld	
met	de	flyer	Gebruik NME bij het maken van beleid:	“NME	activiteiten	kunnen	heel	direct	bijdragen	aan	het	
realiseren	van	gemeentelijke	duurzaamheidsdoelen.”

2.2  Organisatie NME in de provincie Utrecht
De	provincie	Utrecht	kent	een	groot	aantal	partijen	die	zich	inzetten	voor	NME.	Net	zoals	in	andere	
provincies	lopen	de	organisaties	uiteen	in	grootte,	aard	en	activiteiten.
In	2009	heeft	NovioConsult	in	een	quick	scan	voor	het	programma	NME	geïnventariseerd	welke	NME-
voorzieningen	er	in	elke	provincie	zijn	en	met	welke	thema’s	en	doelgroepen	deze	organisaties	zich	
bezighouden.

Onderstaand	figuur	geeft	een	(niet-volledig1)	overzicht	van	de	NME-voorzieningen	in	de	provincie	
Utrecht.

1Het onderzoek ‘Witte Vlekken Inventarisatie NME’ van NovioConsult voor het programma NME was een quickscan: in korte tijd is met 
weinig middelen informatie verzameld om een globaal beeld te kunnen geven van de NME-voorzieningen in Nederland, de behandelde 
thema’s en de doelgroeporiëntatie.
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Kern NME-organisaties in het UNO
De	Utrechtse	NME-organisaties	hebben	zich	verenigd	in	het	UNO,	het	Utrechts	NME	Overleg.	Ze	werken	
samen	aan	professionalisering	van	de	NME-centra,	kwaliteitsverbetering	van	NME-lesmaterialen	en	
nascholing	voor	leerkrachten.
Het	IVN	Consulentschap	organiseert	het	UNO.	Aangesloten	organisaties	zijn:
•	 	 Centrum	voor	NME	Amersfoort
•	 	 Kasteel	Groeneveld,	Baarn
•	 	 Natuur	en	MilieuCentrum	Baarn
•	 	 NME	Soest
•	 	 Het	Spookbos	/	Gemeente	Eemnes
•	 	 De	Eemlandhoeve
•	 	 Gemeente	Bunschoten
•	 	 CNM	‘de	Schoolsteeg’	Leusden	
•	 	 NME	De	Ronde	Venen
•	 	 NME	Breukelen
•	 	 MEC	Maarssen
•	 	 NME	Woerden	en	Oudewater
•	 	 Natuur-	en	MilieuCommunicatie	Utrecht	
•	 	 MEC	Nieuwegein
•	 	 Buitenwijs	–	Houten,	Nieuwegein,	Lopik	en	IJsselstein
•	 	 NME	Houten
•	 	 Gemeente	Lopik	
•	 	 Gemeente	IJsselstein
•	 	 Gemeente	Montfoort
•	 	 Natuur-	en	MilieuCommunicatie	Milieudienst	Zuidoost-Utrecht
•	 	 Gemeente	De	Bilt
•	 	 Gemeente	Rhenen
•	 	 IVN-NME	Centrum	Veenendaal
•	 	 Hoogheemraadschap	Stichtse	Rijnlanden

Provincie Utrecht
De	provincie	Utrecht	heeft	in	het	najaar	van	2010	het	‘Beleidskader	NME’	vastgesteld	en	dit	voorjaar	het	
‘Uitvoeringsplan	NME’.	De	provincie	geeft	hiermee	aan	dat	ze	een	licht	coördinerende	rol	wil	innemen	
voor	NME	in	de	provincie	Utrecht.	De	provincie	zet	zich	in	voor:
•	 	 Structurele	en	incidentele	ondersteuning	van	het	NME-veld,
•	 	 Bestuurlijke	en	ambtelijke	samenwerking
•	 	 Een	efficiënte	en	effectieve	NME	infrastructuur.

Een	ambtelijke	vertegenwoordiger	van	de	provincie	is	bij	het	UNO-overleg	aanwezig.

Programmateam CDO (Communicatie voor Duurzame Ontwikkeling)
Het	programmateam	CDO	zet	zich	in	voor	een	effectievere	organisatie	van	NME	in	de	provincie	Utrecht	en	
werkt	daarmee	aan	de	doelen	van	de	vereniging	GDO,	het	programma	NME	en	de	provincie	Utrecht.
Het	programmateam	heeft	het	Agentschap	NL	gevraagd	om	voorliggend	Trendwatch-onderzoek.
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2.3   Stand van zaken NME in Utrecht
In	de	‘Inventarisatie	witte	vlekken	NME’	van	NovioConsult	bleek	dat	alle	thema’s	van	het	programma	NME	
(groen,	water,	energie)	in	alle	Utrechtse	gemeenten	aan	de	orde	komen.
In	het	volgende	figuur	geven	we	aan	op	welke	doelgroepen	(basisonderwijs,	voortgezet	onderwijs	en	
burgers)	de	NME-organisaties	zich	in	elke	gemeente	richten.

Kortom,	de	doelgroep	basisonderwijs	komt	in	de	provincie	in	alle	gemeenten	aan	de	orde,	al	hebben	we	
niet	onderzocht	wat	de	kwaliteit	of	de	waardering	van	de	aangeboden	NME-activiteiten	en	materialen	is.
De	doelgroepen	voortgezet	onderwijs	en	burgers	worden	maar	in	vijf	gemeenten	door	de	NME-
organisaties	bediend.	
Overigens	moet	opgemerkt	worden	dat	er,	buiten	de	NME-organisaties,	tal	van	aanbieders	van	natuur-	en	
milieu-communicatie	zijn	richting	burgers,	maar	ook	richting	voortgezet	onderwijs.	Denk	aan	gemeenten,	
landelijke	natuur-	en	milieu-organisaties,	Codename	Future	enzovoort.
	

alle doelgroepen

alleen basisonderwijs
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Ter	illustratie	in	onderstaande	tabel	enkele	cijfers	van	drie	NME-organisaties

2.4  Kracht huidige NME
In	deze	tijd	van	overheidsbezuinigingen	en	drukke	schoolprogramma’s	zit	NME	nog	wel	eens	in	de	
slachtofferrol	of	moeten	NME-organisaties	hun	meerwaarde	bewijzen	om	zich	te	verdedigen	tegen	
dreigende	kortingen,	maar	het	is	goed	om	te	beseffen	dat	NME	een	succesvol	geïmplementeerde	educatie	
is,	ondanks	de	facultatieve	status	bij	gemeenten	(geen	verplichte	taak)	en	scholen	(geen	verplicht	vak).	
Educaties	rond	andere	maatschappelijke	thema’s	zijn	vaak	jaloers	op	de	hoge	organisatiegraad	van	NME.
De	bedoeling	van	deze	paragraaf	is	om	enkele	sterke	punten	van	NME	te	schetsen,	die	het	waard	zijn	om	
vast	te	houden.

Korte lijnen
De	Utrechtse	NME-organisaties	hebben	een	goede	ingang	tot	basisscholen.	Ze	zijn	lokaal	ingebed,	
kennen	de	leefomgeving	en	de	‘groene’	plekken	en	hebben	vaak	persoonlijke	contacten	met	directie	en	
leerkrachten	van	scholen.	
Voor	scholen	is	het	‘eigen’	NME-centrum	vaak	een	waarborg	voor	kwaliteit:	als	het	NME-centrum	een	
activiteit,	eventueel	van	een	andere	organisatie,	opneemt	in	het	NME-jaarprogramma	is	dat	een	soort	
kwaliteitsgarantie.
Korte lijnen zijn een belangrijke kwaliteit – Wethouder Wondergem van Eemnes

Organisatie Medewerkers Locaties Activiteiten 
(jaarlijks, benadering)

CNME	Leusden 4	medewerkers	
(1,7	FTE)	en	
50	vrijwilligers

1	Centrum	‘de	
Schoolsteeg’	met	
bijbehorende	
Struintuin

-	227	lessen
-		430	uitgeleende	leskisten	en	

materialen	voor	scholen	en	
BSO

-		31	activiteiten	volwassenen	
cursussen,	excursies

-		97	lessen	/activiteiten	in	de	
Struintuin

-	48	materiaalpakketten

NMC	Soest 3	medewerkers	
(1,9	FTE)	+	
onbekend	aantal	
vrijwilligers

3	locaties -		562	activiteiten	voor	
basisonderwijs	

			(15.174	leerlingen)
-	brugklasprojecten	
			(261	leerlingen)
-		8	milieucommunicatie-

projecten

NMC	Utrecht 45	medewerkers,	
50	vrijwilligers,	
	stagiaires,	
18	reïntegratie

18	locaties	
(steedes,	educatieve	
tuinen,	dierenweiden)

-		250.000	bezoeken	aan	
locaties

-	35	evenementen
-	Lessen	op	locatie	
			voor	11.000	leerlingen
-	Lesmaterialen	
				voor	31.000	leerlingen
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Accommodaties
De	accommodaties,	waarover	veel	NME-organisaties	beschikken,	zoals	kinderboerderijen,	schooltuinen,	
leslokalen,	bezoekerscentra,	vormen	een	belangrijke	meerwaarde.	De	accommodaties	vormen	het	
zichtbare	visitekaartje	voor	NME:	veel	bezoekers	kennen	de	locaties,	maar	ook	de	bestuurders	en	
beleidsambtenaren.	
Stadsboerderijen en parken hebben een flinke slag gemaakt voor het positieve imago van NMC Utrecht – 
Annemartine Cox, teamleider Milieubeleid & Advies, gemeente Utrecht.

Pedagogiek hoofd-hart-handen werkt
NME	is	sterk	in	de	pedagogiek,	die	niet	alleen	de	cognitieve	competenties	helpt	ontwikkelen,	maar	die	juist	
ook	werkt	op	de	praktische	vaardigheden	en	het	gevoel,	de	liefde	voor	de	natuur.	Natuur	en	milieu	moet	je	
niet	alleen	uit	het	schoolboek	halen,	maar	juist	ook	door	zelf	je	groenten	in	de	schooltuin	te	kweken,	met	
dieren	bezig	te	zijn	op	de	kinderboerderij	en	de	natuur	en	het	avontuur	te	beleven	in	‘bos	en	veld’,	maar	ook	
in	het	stadspark,	de	schooltuin	en	het	wijkgroen.
Resultaten van onderzoek van de Universiteit Utrecht (2006), in de vorm van cijfers, laten zien dat Natuur- en 
Milieueducatie op basisscholen een significant positief effect heeft op latere houding en gedrag en -in mindere 
mate- op kennis. Dat wil zeggen dat oud-leerlingen die op de basisschool meer Natuur- en Milieueducatie 
hebben gehad meer kennis en een positievere houding en gedrag hebben ten aanzien van natuur en milieu dan 
oud-leerlingen die vroeger minder Natuur- en Milieueducatie hebben gehad. Dit onderzoek vormt daarmee 
een belangrijke extra ondersteuning van het belang van Natuur- en Milieueducatie op basisscholen.

Organisatie logistiek natuurbeleving
NME-organisaties	nemen	basisscholen	werk	uit	handen	door	de	organisatie	van	natuurbeleving	ter	hand	te	
nemen.	Basisschoolleerkrachten	hebben	steeds	minder	kennis	van	de	natuur,	door	een	teruglopend	aantal	
NME-uren	op	de	PABO,	zodat	de	kennis	van	de	NME-organisaties	zeer	welkom	is.	Daarnaast	hebben	
NME-organisaties	hun	programma	met	activiteiten	en	lesmaterialen	zeer	servicegericht	georganiseerd	om	
de	drempel	voor	scholen,	die	vaak	al	erg	druk	zijn,	zo	laag	mogelijk	te	houden.
Dit	uit	zich	in	hoge	waardering	en	deelname	door	de	scholen.

Gedreven medewerkers
Medewerkers	van	NME-centra	worden	vaak	gekenmerkt	door	een	grote	betrokkenheid	bij	hun	werk,	
zowel	als	het	gaat	om	bezorgdheid	om	het	milieu,	de	liefde	voor	de	natuur	als	de	inzet	om	schoolkinderen	te	
laten	leren	en	zich	te	laten	verwonderen

2.5  Wat gaat minder goed
In	de	vorige	paragraaf	hebben	we	enkele	sterke	punten	van	(Utrechtse)	NME-organisaties	beschreven.	
Uiteraard	zijn	er	ook	‘verbeterpunten’.

Eenzijdig imago
Zoals	geschetst	in	de	vorige	paragraaf	heeft	NME	geen	slecht	imago,	juist	heel	positief,	maar	wellicht	een	
eenzijdig	imago.	Het	idee	bestaat	dat	NME	uitsluitend	gericht	is	op	‘natuur’,	basisscholen	en	eventueel	
natuurliefhebbers.	Dat	sommige	NME-organisaties,	zoals	NMC	Utrecht,	NMC	Soest,	CNME	Amersfoort	
en	de	Milieudienst	Zuidoost	Utrecht,	zich	veel	breder	oriënteren,	is	veel	minder	bekend.	Dit	eenzijdige	
imago	is	lastig	wanneer	NME-organisaties	zich	willen	verbreden	richting	andere	doelgroepen,	andere	
thema’s	dan	natuur	en	meer	willen	doen	voor	het	duurzaamheidsbeleid	van	gemeenten.
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NME als beleidsinstrument onbekend bij beleidsmakers
Bij	veel	bestuurders	en	beleidsambtenaren	van	gemeenten	is	onbekend	dat	NME	ook	als	beleidsinstrument	
ingezet	kan	worden,	mede	door	het	eenzijdige	imago.	NME-organisaties	zitten	organisatorisch	(bv.	
stichting,	of	andere	dienst/directie)	en/of	fysiek	(gebouw	ver	van	gemeentehuis)	op	afstand	van	de	plek	
waar	beleid	wordt	gemaakt.	Bij	het	maken	van	beleid	wordt	vaak	niet	gedacht	aan	een	rol	voor	NME.	
Eerder	wordt	de	afdeling	communicatie	of	een	communicatiebureau	ingeschakeld,	als	communicatie	al	
wordt	ingezet.
NMC Utrecht zou vaker langs moeten komen. Zou een goede rol kunnen vervullen bij het overbruggen van 
de kloof tussen beleid en burgers, als ze daar tenminste goede mensen voor hebben – Annemartine Cox, 
teamleider Milieubeleid & Advies, gemeente Utrecht

Van aanbodgericht naar vraaggericht werken: trend of uitdaging
Al	jarenlang	krijgen	NME-organisaties	te	horen	dat	ze	meer	vraaggericht	moeten	werken.	Onduidelijk	is	
of	de	Utrechtse	NME-organisaties	er	al	voldoende	in	slagen	om	-	vooral	–	vraaggericht	te	werken	of	dat	
aanbodgericht	werken	nog	de	hoofdmoot	vormt:	een	programma	bedenken	voor	de	doelgroepen	met	
activiteiten	en	(les)materiaal-uitleen	op	basis	van	het	beschikbare	budget.
Het	zou	een	apart	onderzoek	vergen	om	na	te	gaan	bij	de	Utrechtse	NME-organisaties	hoeveel	procent	van	
de	inkomsten	voortkomen	uit	activiteiten	die	op	actuele	vragen	ingaan.	In	hoeverre	gaan	NME-organisaties	
actief	op	zoek	naar	betaalde	mogelijkheden	om	NME	als	(beleids)instrument	in	te	zetten?
In	ieder	geval	zijn	er	wel	een	aantal	voorbeelden	te	noemen	van	een	geslaagde	vraaggerichte	benadering:	
Groene	Buitenschoolse	Opvang,	Waterkeet	NMC	Utrecht	in	opdracht	van	de	gemeente
(zie	http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=282599),	NME-arrangement	Amersfoort,	waarin	vele	
partijen	samenwerken	aan	pakket	natuur-	en	milieu-activiteiten.	

Versnippering: waar moet je zijn met je NME-vraag?
Het	NME-veld	in	de	provincie	Utrecht	kenmerkt	zich	door	een	groot	aantal	uiteenlopende	organisaties.	
Alleen	al	het	UNO	heeft	26	aangesloten	organisaties,	die	uiteenlopen	in	grootte,	activiteiten,	doelgroepen	
enzovoort.	NME-centra	geven	de	ongelijksoortigheid	en	ongelijkwaardigheid	zelf	ook	aan	als	een	
probleem	in	het	overleg.
Naast	de	UNO-organisaties	zijn	er	ook	nog	vele	andere	organisaties	die	NME-achtige	activiteiten	
uitvoeren:	LEU,	Staatsbosbeheer,	Natuurmonumenten,	Het	Utrechts	Landschap	…
Wanneer	we	NME	verder	verbreden	tot	communicatie	voor	duurzame	ontwikkeling	(CDO)	komen	er	nog	
veel	meer	partijen	in	beeld	(energiemaatschappijen,	MVO-Nederland,	organisaties	die	zich	inzetten	voor	
Cradle-to-Cradle).
Voor	potentiële	opdrachtgevers	en	leveranciers	van	betaalde	projecten	is	het	lastig	wegwijs	te	worden	in	
het	werkveld.
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Foto: Henk ten Holt, Bureau ZET
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3  Trends en ontwikkelingen
In	dit	hoofdstuk	bespreken	we	enkele	trends	en	ontwikkelingen	die	van	belang	zijn	voor	de	toekomst	van	
NME	in	de	provincie	Utrecht.	In	de	volgende	hoofdstukken	vertalen	we	de	trends	naar	aanbevelingen	voor	
NME-organisaties	en	bestuurders.

3.1   Inhoudelijk
Duurzame Ontwikkeling is een blijvende trend 

Ondanks	golven	in	de	publieke	aandacht	voor	milieugerelateerde	onderwerpen	(milieumoe,	klimaatmoe,	
duurzaamheidsmoe)	is	er	blijvende	belangstelling	voor	duurzame	ontwikkeling.	Jan	Rotmans	(EUR,	
Urgenda)	spreekt	al	jaren	over	een	groeiende	‘onderstroom’	bij	burgers,	bedrijven,	onderwijs:	mensen	
maken	zich	zorgen	over	de	toekomst	van	hun	kinderen	en	kleinkinderen,	zien	de	wereldbevolking	en	
de	materiële	welvaart	per	persoon	groeien,	zien	de	veranderingen	in	het	klimaat,	zijn	na	Japan	opnieuw	
ongerust	over	kernenergie	enzovoort.
Het	terugdringen	van	de	ecologische	voetafdruk	is	niet	meer	alleen	een	manifest	van	De	Kleine	Aarde,	het	
halveren	van	de	ecologische	voetafdruk	is	de	eerste	aanbeveling	van	de	Task	Force	Biodiversiteit	aan	het	
kabinet	en	staat	ook	in	het	manifest	van	de	Leaders	for	Nature,	een	verband	van	80	Nederlandse	CEO’s.
Tal	van	Nederlandse	steden	hebben	in	hun	collegeakkoorden	van	vorig	jaar	ambitieuze	doelstellingen	
opgenomen,	zoals	klimaatneutrale	stad	(Amersfoort,	Utrecht).
Wagenaar Hoes - Duurzaamheid is een van de weinige thema’s waar blijvend op wordt ingezet, wel vrijwel 
altijd gekoppeld aan (andere) actuele thema’s als:
•	 	 Andere rol overheid
•	 	 Woningbouw
•	 	 Economische ontwikkeling
•	 	 Innovatie 

Van versoberen naar kansen pakken
De	introductie	van	het	gedachtegoed	van	Cradle-to-Cradle	(C2C)	enkele	jaren	geleden	heeft	opvallend	
veel	enthousiasme,	vooral	bij	het	bedrijfsleven,	opgeleverd.	Eén	van	de	oorzaken	van	dat	enthousiasme	
is	volgens	ons	dat	C2C	uitgaat	van	een	optimistische,	op	groei	en	ontwikkeling	gebaseerde	visie	en	
werkwijze.	Deze	visie	slaat	veel	meer	aan	dan	de	opvatting	die	sinds	de	Club	van	Rome	in	‘milieukringen’	
(generaliserend)	heerst	dat	er	vanwege	het	milieu	grenzen	aan	de	groei	gesteld	moeten	worden,	dat	we	
moeten	versoberen	(minister	Pronk),	consuminderen,	de	verwarming	lager	zetten,	minder	auto	rijden,	de	
koop-niet-dag	enzovoort.
Vanuit	C2C-kringen,	maar	ook	netwerken	rond	biomimicry	(innovatie	door	de	natuur	te	imiteren)	wordt	
veel	meer	geappelleerd	aan	het	grijpen	van	de	kansen,	die	duurzame	ontwikkeling	biedt,	door	creativiteit	te	
benutten,	de	overvloedige	zonne-energie	te	benutten,	iets	goeds	toe	te	voegen	in	plaats	van	het	iets	minder	
slecht	te	doen.
Los	van	de	vraag	waar	het	inhoudelijke,	wetenschappelijke	gelijk	ligt,	maakt	de	optimistische	visie	
momenteel	bij	veel	mensen,	bedrijven	en	instellingen	veel	energie	los	om	aan	duurzame	ontwikkeling	te	
werken.

Natuur en landschap: van kosten naar baten
Momenteel	heeft	het	thema	‘natuur’	het	zwaar	als	het	gaat	om	de	aankoop,	behoud	en	bescherming	van	
natuurgebieden,	zoals	de	EHS	(ecologische	hoofdstructuur)	en	de	Natura	2000	gebieden.	Het	kabinet	
Rutte	heeft	forse	bezuinigingen	op	stapel	staan	voor	de	natuur:	het	realiseren	van	de	EHS	is	uitgesteld	en	
Staatsbosbeheer	moet	bijvoorbeeld	50%	bezuinigen.	In	collegeakkoorden	van	gemeenten	en	provincies	
zie	je	deze	tendens	wel	terug,	maar	minder	rigoureus.	De	kosten	voor	‘puur	natuur’	lijken	als	luxe	gezien	te	
worden.
Daarentegen	biedt	een	andere	trend	veel	kansen	voor	NME.	Deze	trend	speelt	al	langer,	maar	komt	door	
de	bezuinigingen	op	natuur	sterker	naar	voren.	Het	gaat	erom	niet	alleen	de	kosten	van	natuur	in	beeld	te	
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brengen,	maar	ook	juist	de	baten.	Natuur	levert	immers	niet	alleen	wat	op	voor	het	welzijn	van	al	of	niet	
zeldzame	flora	en	fauna,	maar	is	ook	van	waarde	voor	de	mens.	De	Nederlandse	taal	kent	inmiddels	een	
aantal	nieuwe	woorden	die	de	verdiensten	van	de	natuur	uitdrukken:
•	 	 Natuurlijke	hulpbronnen
•	 	 Ecosysteemdiensten
•	 	 Groene	en	blauwe	diensten
•	 	 Functionele	biodiversiteit
•	 	 Landschapsdiensten
•	 	 Etc.

Biodiversiteit gaat pas leven als je er aan kunt verdienen – prof. Steven de Bie van Shell

TEEB-studie
The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)	is	een	door	de	VN	uitgebrachte	internationale	studie	
naar	de	kosten	en	baten	van	biodiversiteit.	Het	doel	is	om	meer	inzicht	te	krijgen	in	de	mondiale	opbrengst	
van	biodiversiteit,	de	kosten	van	achteruitgang	van	ecosystemen	en	de	kosten	van	bescherming	van	
biodiversiteit.	Daarnaast	doet	het	TEEB-rapport	een	aantal	voorstellen	voor	concrete	beleidsinstrumenten.	
In	Nederland	verricht	het	PBL	(Planbureau	voor	de	Leefomgeving)	veel	studie	naar	dit	onderwerp.

Ecosysteemdiensten
In	de	literatuur	worden	zeer	veel	verschillende	
ecosysteemdiensten	benoemd.	Het	PBL	heeft	
ze	in	de	figuur	hiernaast	overzichtelijk	in	beeld	
gebracht.

Ecosysteemdiensten en NME
Misschien	zou	ook	‘bron	van	kennis’	als	
ecosysteemdienst	genoemd	moeten	worden.	
Denk	natuurlijk	aan	NME,	maar	ook	aan	
biomimicry	(technieken	uit	de	natuur	benutten	
in	innovaties),	genentechnologie	en	sowieso	
natuurwetenschap.	
Een	aantal	van	de	ecosysteemdiensten	past	heel	
goed	bij	de	NME-praktijk:
•	 	 	Gezondheid	(koppeling	van	natuur,	

bewegen	en	gezond	voedsel)
•	 	 	Voedsel	(waar	komt	het	vandaan,	hoe	

groeit	het,	voedselkilometers	etc.)
•	 	 	Klimaat	(groene	oases	in	de	stad,	

wateropvang,	adaptatie,	veranderingen	in	natuur)
•	 	 	Cultuurhistorie	(omgang	mens	met	natuur	in	verleden,	heden	en	toekomst)
•	 	 Recreatie	(beleving,	natuur	als	vrije-tijdsbesteding)
•	 	 Plaagbestrijding	(kennis	van	ecosystemen	ten	dienste	van	de	landbouw).

Wat willen bestuurders van gemeenten in hun collegeakkoorden
Een	goede	graadmeter	van	de	bestuurlijke	vraag	op	het	gebied	van	duurzame	ontwikkeling	en	‘groen’	
wordt	gevormd	door	de	collegeakkoorden	van	gemeenten.	Hierin	zijn	de	afspraken	vastgelegd	die	zijn	
gemaakt	voor	de	vorming	van	een	college	van	B&W	na	de	gemeenteraadsverkiezingen	van	maart	2010.	
Toen	hielden	gemeenten	al	sterk	rekening	met	mogelijke	bezuinigingen	en	de	concentratie	op	de	wettelijke	
taken	(kerntakendiscussie).	We	hebben	de	collegeakkoorden	bekeken	van	de	gemeenten	Amersfoort	en	
Utrecht	als	grootste	steden,	maar	ook	dat	van	een	plattelandsgemeente	als	De	Ronde	Venen.	In	die	zin	is	het	



17

een	steekproef,	maar	de	grote	lijnen	komen	overeen	met	landelijke	tendensen:
•	 	 	Veel	aandacht	voor	klimaat,	energiebesparing,	CO2,	maar	zeker	ook	(kleinschalige)	duurzame	

energieopwekking.
•	 	 	Natuur:	minder	gericht	op	realisering	van	de	EHS,	meer	op	agrarisch	natuurbeheer,	vitaal	platteland,	

recreatie	en	natuurbeleving	(het	woord	ecosysteemdiensten	wordt	nergens	genoemd,	maar	wel	dat	
boeren	met	natuur	hun	brood	kunnen	verdienen).

•	 	 Gezonde	en	duurzame	mobiliteit:	minder	fijnstof,	meer	bewegen	(fiets)
•	 	 Duurzame	economie	(geld	verdienen	met	duurzaamheid,	MVO,	bedrijventerreinen).	

Collegeakkoord Amersfoort (voorjaar 2010)
Er	komt	in	het	voorjaar	2011	een	integraal	programma	duurzaamheid.	Genoemd	wordt:
•	 	 	Initiatieven	van	bewoners,	ondernemers	en	instellingen	zijn	belangrijk.	Betrokkenheid	van	bewoners	

bij	hun	wijk	geeft	sociale	stabiliteit	en	een	duurzamer	samenleving.
•	 	 Voorkomen	van	vervuiling	en	afval	Cradle-to-Cradle
•	 	 Duurzame	Energie
•	 	 Duurzame	mobiliteit
•	 	 Klimaatactieplan	(CO2-neutraal)
•	 	 Actieplan	biodiversiteit
•	 	 Voorbeeldfunctie	gemeente	(LED-lampen)
•	 	 Duurzaam	bouwen.

De	wethouder	noemde	in	het	gesprek	ook	nog	de	vele	wijk-initiatieven	om	zelf	duurzame	energie	op	te	
willen	wekken.

Collegeakkoord gemeente Utrecht (voorjaar 2010)
In	het	hoofdstuk	‘Duurzame	stad’	streeft	de	gemeente	naar	een	duurzame	economische	groei	en	wil	daarbij	
gebruik	maken	van	de	kennis	van	de	universiteit	en	de	provincie.	De	gemeente	legt	drie	accenten:
•	 	 Energie	besparen	en	energie	duurzaam	opwekken	(klimaatneutraal	in	2030)
•	 	 Schone	lucht	door	een	gezonde	mobiliteit
•	 	 Een	aantrekkelijke	groene	leefomgeving.

Collegeakkoord gemeente De Ronde Venen (voorjaar 2010)
Ook	een	plattelandsgemeente	als	De	Ronde	Venen	heeft	in	het	collegeakkoord	oog	voor	duurzame	
ontwikkeling:
•	 	 Een	gemeentelijk	Duurzaamheidsplan	is	in	voorbereiding
•	 	 Maatschappelijk	verantwoord	en	duurzaam	ondernemen	is	belangrijk	voor	het	leefklimaat
•	 	 Duurzame	onderwerpen	zullen	expliciet	op	de	agenda	van	economische	platforms	worden	gezet
•	 	 	Een	vitale	Groene	Hartgemeente	betekent	met	zorg	omgaan	met	het	buitengebied	en	in	

samenwerking	aandacht	geven	aan	dynamiek	en	leefbaarheid.
•	 	 Niet	bouwen	in	groene	contour.
•	 	 	Gemeente	wil	openstaan	voor	agrariërs	die	mede	met	natuurbeheer	en	natuurbelevingsactiviteiten	

hun	brood	willen	verdienen.
•	 	 	Ecologische	Hoofdstructuur	wordt	minder	bepalend.	Mogelijk	wordt	natuurbestemming	weer	

gewijzigd	in	bestemming	agrarisch	gebruik	als	de	grond	niet	voor	natuurontwikkeling	wordt	gebruikt.
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Coalitieakkoord provincie Utrecht (april 2011)
Tijdens	de	looptijd	van	het	Trendwatch-onderzoek	zijn	er	provinciale	staten	verkiezingen	geweest	en	is	er	
sinds	2	april	een	coalitieakkoord	dat	de	basis	vormt	voor	de	samenwerking	tussen	de	gedeputeerde	staten.	
We	staan	hier	iets	langer	bij	stil.
De	provincie	geeft	aan	dat	ze	allereerst	gaat	focussen	op	de	kerntaken:
•	 	 Economische	ontwikkeling
•	 	 Ruimtelijke	ontwikkeling
•	 	 Natuur	en	landschap
•	 	 Bereikbaarheid
•	 	 Cultuur	historisch	erfgoed.

De	provincie	beschouwt	Duurzaamheid	niet	als	een	apart	beleidsveld,	maar	als	een	integraal	onderdeel	van	
de	kerntaken.	Voor	duurzaamheid	betekent	dit	bijvoorbeeld	dat	de	provincie	bij	de	herstructurering	van	
bedrijventerreinen	aandacht	heeft	voor	energiebesparing	en	duurzame	energie	en	zorgt	voor	voldoende	
oplaadpunten	voor	elektrische	auto’s.

Enkele onderwerpen waarbij duurzame ontwikkeling wordt genoemd:
•	 	 	Duurzaamheidseconomie	is	één	van	de	speerpunten	in	de	Economische	Visie	2020.	De	provincie	wil	

ruimte	voor	duurzame	energie-opwekking	mogelijk	maken,	zoals	locaties	voor	windenergie.	In	de	
Structuurvisie	geeft	de	provincie	echter	de	voorkeur	aan	andere	vormen	van	duurzame	energie	die	
minder	impact	hebben	op	de	ruimtelijke	kwaliteit,	zoals	zonne-energie,	benutting	van	restwarmte,	
koude-warmteopslag,	geothermie,	biomassa	en	energielandbouw.

•	 	 	Wonen	–De	aanjaagteams	voor	de	woningbouw	hebben	de	opdracht	om	ook	te	adviseren	op	
duurzaamheidsaspecten	en	levensloopbestendig	bouwen

•	 	 	Natuur	en	landschap	-	In	gebieden	met	EHS-status	gaat	de	provincie	op	basis	van	de	bestaande	
natuurwaarden	-binnen	de	wet-	uit	van	de	mogelijkheden	en	niet	de	onmogelijkheden	voor	
recreatieve	ontwikkelingen.	Het	beleefbaar	zijn	door	de	mens	van	natuur	en	landschap	vindt	
de	provincie	belangrijk.	Beleving	van	natuur	en	landschap	draagt	bij	aan	de	gezondheid	en	het	
welbevinden	van	de	mens.	Recreatieve	voorzieningen,	zoals	poorten	op	de	Heuvelrug	maken	de	
natuur	beleefbaar.

•	 	 	Bodem,	water	en	milieu	–	De	provincie	blijft	de	wettelijke	taken	uiteraard	vervullen.	De	provincie	is	
kritisch	over	de	vraag	of	voor	het	efficiënt	en	doelmatig	uitvoeren	van	de	taak,	de	provincie	de	meest	
aangewezen	partij	is.	De	afgelopen	periode	heeft	de	provincie	deze	wettelijke	taken	voor	een	deel	
breder	ingevuld	dan	noodzakelijk;	met	een	zogenoemde	‘kop’.	Dergelijke	koppen	zet	de	provincie	
alleen	nog	voort	als	ze	bijdragen	aan	de	kwaliteit	van	de	kerntaken	op	het	fysieke	domein,	zoals	
waterveiligheid	en	waterkwaliteit	voor	de	natuur.	De	overige	koppen	en	de	niet-wettelijke	taken	op	
het	gebied	van	bodem,	water	en	milieu	bouwt	de	provincie	af.	Het	college	komt	voor	het	einde	van	
2011	met	concrete	voorstellen	hiervoor.	Het	Waterplan	en	het	Milieubeleidsplan	gaan	de	provincie	
tegen	de	achtergrond	van	deze	opgave	herijken.

Conclusie coalitieakkoord
De	provincie	besteedt	veel	aandacht	aan	duurzame	ontwikkeling,	vooral	als	het	bijdraagt	aan	
de	beleidsdoelen	van	de	verschillende	kerntaken.	De	thema’s	duurzame	energie-opwekking,	
energiebesparing	in	woningen	en	natuurbeleving	en	recreatie	zijn	daarbij	kansen	voor	NME.	

Beleidskader NME provincie Utrecht
Ook	in	het	beleidskader	NME	(najaar	2010)	ziet	de	provincie	Utrecht	voor	zichzelf	een	faciliterende	en	
licht	coördinerende	rol.	Bestuurlijke	en	ambtelijke	samenwerking	is	daarbij	een	belangrijk	speerpunt.	In	
het	uitvoeringsplan	NME	2011-2015	(maart	2011)	heeft	de	provincie	het	NME-beleid	verder	uitgewerkt.	
Behandeld	worden	de	gewenste	infrastructuur	op	bestuurlijk,	strategisch	en	uitvoerend	niveau,	kansen	
door	samenvoeging	van	NME	en	LvDO	(Leren	voor	Duurzame	Ontwikkeling).	Speerpunten	zijn:
•	 	 Kwaliteitsverbetering	NME	producten	en	diensten
•	 	 Verbreden	van	doelgroepen
•	 	 Verbreden	inhoudelijke	thema’s
•	 	 Prioritaire	thema’s	voor	2011	zijn:	biodiversiteit,	voedsel	en	energietransitie.
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3.2   Maatschappelijke trends
Overheid treedt terug

Door	een	combinatie	van	overtuiging	(liberalisme)	en	noodzaak	(bezuinigingen	als	gevolg	van	de	financiële	
crisis)	treedt	de	overheid	op	alle	niveaus	sterk	terug.	Al	eerder	liepen	ministeries,	provincies	en	gemeenten	
vooruit	op	te	verwachten	bezuinigingen,	maar	met	het	huidige	kabinet	gaat	het	nu	heel	hard.	
Overheden	trekken	zich	terug	op	hun	kerntaken,	alles	wat	niet	verplicht	is	of	tot	de	kerntaak	behoort,	staat	
onder	vuur.
Voor	NME	kan	dit	bedreigend	zijn	omdat	voor	geen	enkele	overheid	NME	een	verplicht	onderdeel	is.
Op	rijksniveau	heeft	dit	al	gevolgen	gehad:	de	Regeling	Draagvlak	voor	Natuur	(RDN)	van	EL&I	en	
de	Subsidieregeling	Maatschappelijke	Organisaties	en	Milieu	(SMOM)	van	IenM	zijn	inmiddels	
gesneuveld.
De	programma’s	NME	en	LvDO	(Leren	voor	Duurzame	Ontwikkeling)	kunnen	hun	looptijd	(tot	en	met	
2011)	en	budget	volgens	plan	afronden,	maar	of	er	een	vervolg2	komt	is	nog	onzeker.	De	afgelopen	20	jaar	
hebben	achtereenvolgende	programma’s	voor	een	substantiële	financiële	impuls	gezorgd	op	landelijk,	maar	
ook	op	provinciaal	en	regionaal	niveau.
Gemeenten	hebben	het	financieel	zwaar.	Door	een	decentralisatie	vanuit	het	Rijk	krijgen	gemeenten	meer	
taken,	maar	moeten	aan	de	andere	kant	ook	fors	bezuinigen.	NME	wordt	vaak	hoog	gewaardeerd,	maar	
tegelijk	gezien	als	‘luxe’	waarvoor	de	gemeente	niet	strikt	verantwoordelijk	is.	Afgaand	op	signalen	uit	
Flevoland	en	Utrecht	(Veenendaal,	al	is	dat	goed	afgelopen)	lijken	vooral	kleinere	gemeenten	met	een	
niet-rijke	NME-traditie	(bv.	eigen	centrum)	bezuinigingen	te	overwegen,	maar	dat	beeld	is	moeilijk	hard	te	
maken.
Enigszins	tegengesteld	aan	deze	trend	trekt	de	provincie	Utrecht	met	het	beleidskader	NME	en	het	
uitvoeringsprogramma	haar	rol	juist	wat	aan,	zij	het	met	bescheiden	financiële	inzet.	Verklaring	hiervoor	
ligt	vermoedelijk	in	het	programma	NME	dat	bij	provincies	aandacht	vraagt	voor	NME,	nadat	de	focus	
tijdens	de	jaren	2000-2008	bij	provincies	was	verlegd	van	NME	naar	Leren	voor	Duurzame	Ontwikkeling.	
Punt	van	aandacht	is	wel	het	nieuwe	coalitieakkoord,	waarin	staat	dat	bovenwettelijke	milieutaken	herijkt	
worden.

Van vaste zekerheden (subsidies en vaste contracten) naar flexibele netwerken (projecten en zzp-ers)
Aan	de	terugtredende	en	afslankende	overheid	is	gekoppeld	dat	vaste	budgetten	of	subsidies,	die	bijna	
automatisch	jaar	in	jaar	uit	verleend	werden,	compleet	met	inflatiecorrectie,	niet	meer	vanzelfsprekend	zijn.	
Met	name	subsidies	hebben	de	laatste	tijd	een	slecht	aura.	Subsidie	ontvangen	zou	(te)	makkelijk	zijn	en	
subsidie-ontvangers	zouden	zich	nauwelijks	hoeven	te	verantwoorden.	Met	name	subsidies	in	de	hoek	van	
cultuur,	natuur	en	milieu	en	de	multiculturele	samenleving	moeten	het	in	de	publieke	opinie	ontgelden.
Dat	betekent	dat	subsidie-ontvangers	zoals	NME-organisaties	(stichtingen)	veel	nadrukkelijker	hun	‘value	
for	money’	moeten	kunnen	aantonen,	zodat	de	subsidieverstrekkers	bij	de	gemeenten	zich	goed	kunnen	
verantwoorden	bij	de	Raad.	In	iets	mindere	mate	geldt	dit	ook	voor	budgetten	van	gemeentelijke	NME-
afdelingen,	die	ook	moeten	kunnen	laten	zien	wat	hun	niet-verplichte	activiteiten	waard	zijn.
De	verwachting	is	dat	vaste	budgetten	een	kleiner	deel	gaan	vormen	van	de	begroting	van	NME-
organisaties	en	dat	flexibele	financiering	(projectgelden,	communicatiebudgetten)	belangrijker	gaat	
worden.
Daarmee	krijgt	de	netwerksamenleving	meer	betekenis:	minder	hiërarchische	vaste	verbanden,	minder	
autoriteit	bij	instituten	(politiek,	wetenschap,	kerk,	politie)	meer	waardering	voor	persoonlijke	kwaliteit	en	
kennis	(verpersoonlijking	van	politiek,	meer	eenmansbedrijven,	buurtvaders),	decentralisatie,	alles	is	met	
elkaar	verbonden	(LinkedIn,	Facebook,	YouTube).	
Het eenmansbedrijf is de snelst groeiende bedrijfsvorm van de komende jaren - Trendrede

2 Op 20 april 2011 heeft de Tweede Kamer de Rapportage NME besproken met de staatssecretarissen EL&I en IenM. Uit het verslag blijkt 
dat er voor NME bij alle partijen een breed draagvlak is en dat men zich zorgen maakt over bezuinigingen. De staatssecretaris EL&I heeft 
toegezegd dat het jaar 2012 als een overgangsjaar wordt beschouwd voor de programma’s NME en LvDO en dan, mede afhankelijk van de 
nog op te stellen Duurzaamheidsagenda van het kabinet (zomer 2011) een ‘brede regeling’ zal worden vormgegeven voor de jaren na 2012.
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Burgers en bedrijven actiever
Als	een	contrabeweging	voor	de	terugtredende	overheid	zien	we	dat	burgers	en	bedrijven	een	stap	
naar	voren	doen	als	het	gaat	om	betekenisvolle	maatschappelijke	thema’s.	Toeristen	die	op	hun	reizen	
schrijnende	armoede	hebben	gezien	nemen	zelf	initiatief	om	iets	te	gaan	doen	(bv.	een	school	bouwen).	
Consumenten	denken	steeds	meer	na	over	verantwoord	en	gezond	voedsel	(minder	vlees,	biologisch,	
voedselkilometers,	streekproducten).	We	hebben	het	niet	over	de	grote	massa,	maar	wel	over	de	pioniers	
die	nodig	zijn	bij	maatschappelijke	innovatie	en	transities.
Bedrijven	maken	steeds	meer	serieus	werk	van	maatschappelijk	verantwoord	ondernemen	(of	vergelijkbare	
benamingen).	Niet	uit	menslievendheid,	maar	in	de	slag	om	talentvolle	medewerkers	willen	bedrijven	
goede	werkgevers	zijn	en	mensen	willen	niet	bij	‘foute’	bedrijven	werken.	Daarnaast	zijn	met	name	
bedrijven	die	afhankelijk	zijn	van	natuurlijke	hulpbronnen	en	grondstoffen,	zich	er	meer	en	meer	van	
bewust	dat	alleen	duurzaam	(=	op	lange	termijn)	denkende	bedrijven	de	beste	overlevingskansen	hebben.

Betekenisvolle ervaringen
Bureaucratie	neemt	nog	steeds	toe.	Controle-	en	verantwoordingssystemen	nemen	veel	(werk)tijd	in	
beslag.	We	zitten	de	hele	dag	achter	de	computer	en	zelfs	onze	sociale	contacten	verlopen	steeds	meer	
via	Hyves	en	Facebook.	Maaltijden	maken	we	niet	klaar,	maar	zetten	we	in	de	magnetron.	De	huisarts	is	
niet	meer	een	meneer	of	een	mevrouw,	maar	een	praktijk.	De	school	is	een	fabriek	met	CITO-score	als	
eindproduct.
Deze	beweging	naar	het	‘onpersoonlijke’	en	het	‘niet	echte’	herkennen	we.	Tegelijkertijd	zien	we	ook	de	
andere	kant,	de	behoefte	aan	echte,	betekenisvolle	ervaringen:	‘handen	aan	het	bed’,	de	begeesterende	
onderwijzer,	blauw	op	straat	i.p.v.	achter	de	computer,	de	nostalgie	naar	de	koekjes	van	Verkade,	de	
soepen	van	Unox.	De	reclame	speelt	er	handig	op	in.	Het	lokale	krijgt	meer	betekenis:	streekproducten,	
ecologische	tweed	van	schapen	in	de	Rijn	en	Veenstreek.
In	het	UNO	werd	de	tendens	besproken	dat	lesmaterialen	steeds	minder	werden	afgenomen.	Voor	de	
activiteiten	met	‘beleving’	is	de	belangstelling	onverminderd.	Mondige	ouders	komen	op	voor	NME.
We geven overbodige controle uit handen om ruimte te winnen voor aandacht. Wat we aandacht geven kan 
opbloeien en groeien – Trendrede

3.3  Trends NME
Van NME naar CDO (Communicatie voor Duurzame Ontwikkeling)

Op	landelijk	niveau	(programmabureau,	GDO)	wordt	momenteel	gedacht	aan	het	integreren	van	de	
programma’s	voor	NME	en	LvDO.	Getracht	wordt	om	in	2012	de	beide	huidige	programma’s	met	een	
looptijd	tot	2011,	met	1	jaar	te	verlengen	en	in	2012	te	onderzoeken	of	voortzetting	met	nog	3	jaar	mogelijk	
is.	Begrippen	als	educatie,	leerprocessen,	communicatie	en	participatie	hebben	uiteraard	een	verschillende	
betekenis	en	inhoud,	maar	in	de	praktijk	loopt	er	veel	door	elkaar.	(Potentiële)	opdrachtgevers	vanuit	
gemeente,	provincie	of	waterschap	hebben	vaak	weer	eigen	definities	van	de	begrippen	of	gebruiken	de	
begrippen	door	elkaar.	
De	term	NME	wordt	vrijwel	uitsluitend	geassocieerd	met	basisonderwijs,	natuur	en	kinderen.
Vanuit	de	Taskforce	Biodiversiteit	wordt	de	term	CEPA	gebruikt:	communicatie,	educatie	en	participatie.	
Vanuit	Agentschap	NL	wordt	de	term	‘sociaal	instrumentarium’	steeds	meer	gehanteerd.
In	dit	rapport	gebruiken	wij	de	term	CDO	(Communicatie	voor	Duurzame	Ontwikkeling)	vanuit	de	
gedachte	dat	de	term	communicatie	bij	bestuurders	bekend	is	als	overkoepelende	term,	al	blijft	de	valkuil	
het	idee	dat	communicatie	kan	volstaan	met	het	verspreiden	van	een	flyer	…	Bovendien	koppelen	we	de	
term	aan	de	inhoud	Duurzame	Ontwikkeling.	

Schaalvergroting: van 150 NME-organisaties naar 25 tot 40 NME-regio’s
In	beleidsnotities	rond	de	landelijke	programma’s,	maar	ook	van	de	Taskforce	Biodiversiteit	wordt	
steeds	meer	gesproken	over	schaalvergroting	in	de	versnipperde	infrastructuur	van	NME.	Er	worden	
getallen	genoemd	van	30	tot	40	centra	of	regio’s	in	Nederland.	Onderwerp	is	niet	meer	alleen	NME,	maar	
‘duurzaamheid’	of	‘duurzame	ontwikkeling’.
In	wat	oudere	stukken	is	de	tendens	om	te	spreken	van	30	tot	40	grote	centra,	die	dan	een	bepaalde	regio	
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‘bedienen’.	Niet	beschreven	is	hoe	de	transitie	moet	plaatsvinden	van	het	huidige	versnipperde	werkveld	
naar	30	grotere	instituten.
In	recentere	stukken	wordt	eerder	gesproken	over	25	regionale	netwerken	voor	duurzaam	werken	en	leren,	
waarin	grotere	organisaties	samenwerken	met	kleinere	organisaties.	Deze	samenwerking	gaat	dan	een	stuk	
verder	dan	de	huidige	afstemming	en	uitwisseling	in	platforms	als	het	UNO.	Grotere	centra	krijgen	mogelijk	
de	taak	te	‘makelen’	tussen	de	vraag	vanuit	gemeenten	en	het	aanbod	vanuit	organisaties.	Een	voorbeeld	
van	dit	model	is	de	regio	Nijmegen,	waar	het	regiobestuur	van	de	MARN	(Milieu	en	Afval	Regio	Nijmegen)	
heeft	besloten	gezamenlijk	NME-activiteiten	(ecologische	basisvorming	en	beleidscommunicatie)	op	
regio-niveau	te	organiseren.	Het	MEC	Nijmegen	is	benoemd	tot	makelaar	tussen	de	gemeenten	en	kleinere	
NME-organisatie	in	de	regio.

Trends in het onderwijs
In	het	schetsboek	‘Weven	met	Groen’	(2009,	pag.	16-18)	beschrijven	Arjen	Wals	en	Marlon	van	der	Waal	
enkele	onderwijs	trends,	die	natuur-	en	biologie-onderwijs	beïnvloeden:
•	 	 	Aandacht	voor	rekenen	en	taal	kan	een	belemmering	vormen	voor	aandacht	voor	natuur	op	school,	

maar	het	biedt	ook	gelegenheid	om	taal-	en	rekenwerk	te	integreren	in	het	natuuronderwijs	en	
betekenisvolle	contexten	in	het	leven	van	het	kind.

•	 	 	Ontwikkelingen	als	‘rijke	leeromgeving’,	‘loopbaanoriëntatie’,	maatschappelijke	stages,	
burgerschapsvorming	en	bevordering	van	sociale	samenhang,	bieden	veel	mogelijkheden	voor	
natuuronderwijs	om	een	bijdrage	aan	doelen	van	OCW	te	leveren.

•	 	 	Scholen	worden	steeds	autonomer.	Het	aantal	kerndoelen	is	verminderd,	maar	ook	kunnen	scholen	
zelf	bepalen	hoeveel	tijd	ze	aan	de	kerndoelen	besteden.	Deze	autonomie	kan	voor	NME	kansen	
opleveren,	maar	ook	belemmeringen.	Goed	inspelen	op	de	wensen	van	de	school	is	nog	belangrijker	
dan	voorheen	(voor	2006).

•	 	 	Invoering	Deltaplan	bèta/techniek	–	doel	is	om	technische	opleidingen	en	banen	aantrekkelijker	te	
maken.	Onderdeel	van	het	plan	is	VTB	(Verbreding	Techniek	Basisonderwijs).	VTB	wil	kinderen	
enthousiast	en	vertrouwd	maken	met	natuur	en	techniek	en	een	onderzoekende	houding	stimuleren.

•	 	 	Aandacht	voor	vakoverschrijdend	onderwijs	–	vakoverschrijdende	lessen,	incidentele	projecten,	
vinden	al	veel	plaats	in	het	VO	om	een	thema	aan	te	vullen	of	te	verdiepen.	Daarnaast	bieden	de	
projecten	voordelen	als:	brede	en	harmonische	vorming,	ontwikkeling	van	waardevolle	inhouden,	
samenhang	en	evenwicht	in	onderwijs	etc.	Natuur	en	duurzaamheidsonderwijs	lenen	zich	goed	voor	
deze	vakoverschrijdende	aanpak.

•	 	 	Ontwikkeling	leerlijnen	–	leerlijnen	op	het	gebied	van	NME	kunnen	scholen	helpen	om	natuur	en	
milieu	een	systematische	plek	in	de	schoolloopbaan	van	de	leerling	te	geven.

•	 	 	Buitenschoolse	opvang	–	deze	heeft	de	laatste	jaren	een	grote	vlucht	genomen,	zowel	bij	
basisscholen	als	bij	kinderopvangorganisaties.	Er	is	veel	belangstelling	voor	‘groene’	onderwerpen	en	
programma’s.	Stichting	Veldwerk	Nederland	besteedt	hier	veel	aandacht	aan.	Zie	

	 									www.kindvannature.nl	.
•	 	 	Brede	School	–	Trends	bij	brede	school	zijn:	cultuureducatie	en	sport.	Op	steeds	meer	plaatsen	in	

Nederland	worden	koppelingen	gemaakt	met	NME.	Zie	bv.	www.bredeschoolgouda.nl	over	de	
samenwerking	met	Ecokids.

Daarnaast	noemen	we	nog	enkele	ontwikkelingen	waar	NME	op	zou	kunnen	aansluiten:
•	 	 	Techniek:	masterplan	Wetenschap,	Techniek	en	TalentenKracht	(OCW)
•	 	 Burgerschap	(als	wettelijke	verplicht	vak-	OCW	en	Inspectie)	
•	 	 Leren	Ondernemen	(EL&I	en	OCW)
•	 	 	Investeringen	in	energiebesparende	maatregelen	en	maatregelen	die	het	binnenklimaat	bevorderen,	

gericht	op	onderwijsinstellingen	(OCW,	I&M,	VWS).
•	 	 Gezondheid,	bewegen	en	Voeding	(EL&I,	VWS)
•	 	 Groene	maatschappelijke	stages	(EL&I,	OCW).
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4  Aanbevelingen
Hoe	moeten	NME-organisaties	nu	omgaan	met	de	trends	die	we	in	het	vorige	hoofdstuk	hebben	geschetst?	
Voor	een	deel	zullen	de	trends	mogelijk	niet	als	nieuw	worden	gezien.	Sommige	trends	zijn	al	jaren	aan	
de	gang.	Mogelijk	hebben	NME-organisaties	al	in	de	afgelopen	jaren	veranderingen	doorgevoerd.	Toch	
denken	we	dat	het	nodig	is	dat	NME-organisaties	in	deze	tijd	keuzes	maken	voor	hun	koers	en	ook	de	
consequenties	van	die	keuzes	doorvoeren.	Om	een	robuuste	toekomst	voor	NME	in	de	provincie	Utrecht	te	
kunnen	bereiken	zal	de	huidige	situatie	op	verschillende	fronten	veranderd	moeten	worden.

De	doelgroep	van	dit	trendwatchrapport	is	divers.	In	dit	hoofdstuk	hebben	we	daarom	de	aanbevelingen	
opgesplitst:
•	 	 Individuele	NME-organisaties	(4.1)
•	 	 Bestuurders	(4.2)
•	 	 Programmateam	CDO	Utrecht	(4.3)

Streefbeeld: doelen voorop, robuuste netwerken voor de realisatie
Voorop	staan	de	doelstellingen,	die	veel	NME-organisaties	en	ook	het	NME-programma	hebben	
geformuleerd.	Met	deze	doelstellingen	levert	het	NME-werkveld	een	bijdrage	aan	de	doelstellingen	van	de	
overheden	die	de	NME-organisaties	financieren.	Die	doelstellingen	hebben	een	inhoudelijke	component	
(natuur	en	milieu,	duurzame	samenleving,	klimaat	etc.)	en	een	procesmatige	(educatie,	leerprocessen,	
communicatie,	participatie).
Om	die	gedeelde	doelstellingen	te	kunnen	realiseren	zijn	de	overheden,	eventuele	andere	financiers	en	de	
NME-organisaties	zelf	gebaat	bij	solide	organisaties	in	een	robuust	netwerk.

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.

4.1    Aanbevelingen individuele NME-organisaties
Maak een bewuste keuze: alleen ecologische basisvorming?

De	eerste	keuze	die	individuele	NME-organisaties	moeten	maken	is	of	ze	zich	(uitsluitend)	concentreren	
op	ecologische	basisvorming	op	basisscholen.	In	het	UNO	werd	gezegd	dat	90%	van	de	activiteiten	gericht	
is	op	ecologische	basisvorming	op	basisscholen.	Misschien	klopt	het	getal	niet,	maar	het	zegt	wel	iets	over	
de	beleving	en	het	accent.
Een	keuze	voor	ecologische	basisvorming	heeft	een	aantal	voordelen:
•	 	 Vertrouwd,	het	is	een	kernkwaliteit
•	 	 Past	in	de	verwachtingen	van	scholen,	gemeenten
•	 	 Geeft	rust.	Veranderingen	daarentegen	roepen	weerstand	op.

Nadelen	zijn	er	ook:
•	 	 	Ecologische	basisvorming	door	NME-organisaties	is	geen	taak	van	gemeenten,	dus	een	bezuiniging	

ligt	altijd	op	de	loer
•	 	 	Natuur	en	milieu	is	op	de	meeste	scholen	geen	prioriteit	en	de	inspectie	kijkt	er	niet	naar.	NME	is	niet	

noodzakelijk.

We	kunnen	ons	voorstellen	dat	er	goede	redenen	zijn	om	te	kiezen	voor	de	concentratie	op	ecologische	
basisvorming,	bijvoorbeeld	omdat	de	belangrijkste	financier	(gemeente)	geen	bredere	opdracht	geeft	(zie	
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aanbeveling:	Wed	niet	op	één	paard)	of	omdat	de	organisatie	te	klein	is	om	de	verbreding	door	te	voeren.	
Het	is	raadzaam	om	met	die	financier	in	gesprek	te	treden	om	de	keuze	expliciet	te	maken.	Mogelijk	leidt	dit	
tot	langere	termijn	garanties	over	de	financiering	of	extra	mogelijkheden	om	eventueel	toch	verbreding	van	
thema’s	of	doelgroepen	te	onderzoeken.
Terugtrekken op ecologische basisvorming? Niet doen! – Wethouder Van ’t Erve, gemeente Amersfoort

Uitbreidingsmogelijkheden ecologische basisvorming
Wanneer	je	als	organisatie	kiest	voor	ecologische	basisvorming	in	het	basisonderwijs,	zijn	er	nog	wel	
degelijk	uitbreidingsmogelijkheden,	om	zo	de	basis	onder	je	organisatie	robuuster	te	maken:
•	 	 	Breidt	het	pakket	uit	met	waar	je	goed	in	bent:	voeg	(natuur)beleving	toe	aan	de	vakken	taal	en	

rekenen.	Help	kinderen	beter	te	worden	in	die	vakken	m.b.v.	natuur-	en	milieu-onderwerpen	en	de	
beproefde	pedagogiek	van	hoofd,	hart	en	handen.

•	 	 	Ontwikkel	activiteiten	in	de	natuur	om	kinderen	met	een	rugzakje	(budget	voor	kinderen	met	bv.	
ADHD,	PDDNOS)	beter	te	laten	leren,	rustiger	te	worden	en	zelfvertrouwen	op	te	bouwen.

•	 	 	Differentieer	tussen	natuurscholen	die	de	hele	leerlijn	willen	volgen	(10-30%)	en	de	scholen	die	
een	paar	betekenisvolle	activiteiten	per	jaar	willen.	Dit	kan	veel	tijdwinst	opleveren,	door	scholen	
maatwerk	aan	te	bieden	in	plaats	van		het	hele	pakket.

Wed niet op één paard
Eind	jaren	negentig	verscheen	een	onderzoek	van	het	IOWO	te	Nijmegen	naar	NME	en	de	mogelijkheden	
om	te	verbreden	en	te	vernieuwen.	Het	rapport	droeg	de	titel	‘Gouden	Koorden’,	een	mogelijk	wat	
overdreven	metafoor,	waarmee	de	onderzoeken	duidden	op	de	relatie	tussen	NME-organisaties	en	hun	
financiers,	vaak	gemeentebestuurders:	aan	de	ene	kant	betekende	die	relatie	‘goud	geld’	als	belangrijkste	
of	enige	financier,	aan	de	andere	kant	werd	het	koord	beschouwd	als	een	leiband,	wanneer	de	bestuurders	
een	beperktere	rolopvatting	voor	de	NME-organisatie	voor	ogen	stond,	dan	de	organisatie	zelf.
Dit	kan	een	lastige	situatie	opleveren:	je	wilt	je	‘broodheer’	niet	voor	de	voeten	stoten,	maar	tegelijkertijd	
de	ruimte	krijgen	om	je	te	kunnen	ontwikkelen,	verbreden	en	vernieuwen.

Het	advies	is	om	niet	afhankelijk	te	zijn	van	één	financier	(wedden	op	één	paard),	maar	ook	om	de	
financier(s)	mee	te	nemen	in	de	ontwikkelingen:
•	 	 Zorg	voor	spreiding	over	meerdere	financiers,	waardoor	je	al	meer	‘touwtjes	in	handen’	krijgt.
•	 	 	Neem	de	financiers	mee	in	de	ontwikkeling,	betrek	ze	bij	strategische	discussies	over	

koerswijzigingen,	maak	duidelijk	dat	je	meer	voor	ze	kunt	betekenen	dan	alleen	ecologische	
basisvorming.

•	 	 	Zet	de	innovatie	planmatig	op:	niet	hier	en	daar	een	leuke	workshop	volgen	en	kijken	of	je	er	iets	mee	
kan,	maar	maak	een	plan	met	doelstellingen,	marktverkenning	(waar	is	behoefte	aan,	wat	is	onze	
toegevoegde	waarde	en	wat	doen	anderen	al?),	operationaliseren	tot	nieuwe	activiteiten	etc.	en	
begroot	het	plan	in	uren	en	kosten.	Zorg	dat	je	financier	of	bestuurder	het	plan	goedkeurt	of	er	nog	
iets	aan	kan	wijzigen.	Zo	krijgt	de	bestuurder	er	vertrouwen	in,	kun	je	resultaten	terug	rapporteren	en	
kun	je	mogelijk	zelfs	extra	financiering	krijgen	voor	het	plan.	Of	maak	er	een	business-case	van.

•	 	 	Organiseer	verrassende	evenementen,	waarbij	je	bestuurders	weet	te	raken:	excursies	naar	
duurzaamheidscentra	of	een	gebouw	van	Thomas	Rau,	organiseer	een	C2C-lezing	voor	de	
gemeenteraad	of	een	duurzaam	voedsel	diner	met	een	topkok	en	streekgerechten	etc.

Kies voor een robuuste toekomst: kansen liggen in verbreding naar communicatie en duurzame 
ontwikkeling

Onze	belangrijkste	aanbeveling	is	om	bewust	te	kiezen	voor	verbreding,	zowel	van	natuur	en	milieu	
naar	duurzame	ontwikkeling	als	van	educatie	naar	communicatie.	Wij	denken	dat	deze	veranderende	
tijden	kansen	bieden	door	te	variëren	in	doelgroepen,	aanpak	en	thema’s.	We	hebben	het	dus	over	
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samenhangende	verbredingen	van	het	takenpakket	van	de	NME-organisatie:
•	 	 Verbreding	van	educatie	(NME)	naar	communicatie	(CDO).
•	 	 Verbreding	van	basisschool	naar	andere	doelgroepen.
•	 	 Verbreding	van	natuur	en	milieu	naar	duurzame	ontwikkeling.
•	 	 Verbreding	in	rol:	van	lesboer	naar	spil	in	het	groene	netwerk.

NB	-	Binnen	het	Utrechtse	palet	aan	NME-organisaties	zijn	er	grote	verschillen	in	vorderingen	in	deze	
verbredingen.

Verbreding van educatie naar communicatie – NME is geen doel, maar een middel
NME	is	een	sterk	merk	als	het	gaat	om	ecologische	basisvorming	op	basisscholen.	Om	ook	beleidsdoelen	
van	overheden	op	andere	thema’s	en	voor	andere	doelgroepen	te	kunnen	helpen	realiseren	is	het	nodig	
ook	andere	termen	te	gebruiken	dan	educatie	of	NME.	De	term	‘communicatie’	wordt	breed	toegepast	
binnen	gemeenten	voor	een	spectrum	van	voorlichting,	doelgroepconsultatie,	betrekken	van	bewoners,	
participatie,	dialoog	etcetera.	Naast	NME	zou	ook	CDO	(Communicatie	voor	Duurzame	Ontwikkeling)	een	
sterk	merk	kunnen	worden,	maar	het	loont	ook	om	de	termen	te	gebruiken	zoals	die	in	de	beleidsstukken	of	
in	gesprekken	met	de	wethouder	worden	gebruikt.
Binnen	vele	beleidsterreinen	van	gemeenten	en	provincie	(zie	hoofdstuk	3)	is	financiële	ruimte	gecreëerd	
voor	‘communicatie’.	NME	(of	CDO)-organisaties	moeten	het	gesprek	aangaan	om	hier	gebruik	van	te	
kunnen	maken	om	de	gemeente	te	helpen	de	kwaliteit	van	de	bedoelde	communicatie	te	verhogen,	maar	
zodoende	ook	de	eigen	organisatie	robuuster	te	maken.	De	NME-organisatie	als	‘preferred	supplier’	boven	
een	mogelijk	in	te	huren	communicatiebureau.

Verbreding naar andere doelgroepen en naar duurzame ontwikkeling – denk van buiten naar binnen.
Wij	denken	dat	verbreding	naar	andere	doelgroepen	dan	het	basisonderwijs	(‘iets	doen	voor	volwassenen’)	
gepaard	moet	gaan	met	inhoudelijke	doelstellingen	vanuit	beleid.	Kansen	liggen	in	de	juiste	doel-
doelgroepcombinaties.	De	opgave	ligt	vaak	in	het	vertalen	van	algemene	beleidsdoelstellingen	van	een	
gemeente	of	provincie	naar	‘Wat	wordt	er	nu	precies	van	welke	doelgroep	verwacht?’.	Zoek	naar	de	
combinatie	van	doelgroep	–	inhoud	en	belanghebbende.	Denk	niet	alleen	hoe	je	je	eigen	aanbod	geschikt	
kunt	maken	voor	andere	doelgroepen	(Van	binnen	naar	buiten	denken),	maar	onderzoek	vooral	welk	
belang	een	doelgroep	kan	hebben	bij	de	–	potentiële	-	competenties	van	de	organisaties	(van	buiten	naar	
binnen	denken).
Enkele	voorbeelden	in	een	notendop:
•	 	 	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.
•	 	 	Agrobiodiversiteit	–	inzaaien	van	akkerranden,	wegbermen,	slootoevers	vergroot	de	natuurlijke	

plaagbestrijding	en	verhoogt	de	beleving	van	het	landschap	-	boeren,	landschappen,	LTO,	
waterschap.

•	 	 Duurzaam	voedsel	–	ouders,	streekboeren,	supermarkten,	brede	scholen.
•	 	 Gezondheid	/	bewegen	/	obesitas	-	GGD
•	 	 Groen	en	sociale	cohesie	–	gemeente,	corporaties
•	 	 Natuur	en	andere	culturen	–	migranten
•	 	 Archeologie,	cultuurhistorie	–	organisaties	voor	erfgoed-educatie,	recreatie
•	 	 Natuurclub	voor	‘natuurtalenten’
•	 	 Fijnstofdiscussie	faciliteren	–	ongeruste	burgers	/	gemeente
•	 	 Eigen	duurzame	energie	opwekking	–	wijken,	boeren,	steden,	gemeenten.	
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Verbreding van rol: van lesboer naar spil in het groene (of duurzame!) netwerk
In	een	stad	of	plattelandsgemeenten	zijn	vaak	allerlei	organisaties,	verenigingen,	bedrijven,	groepjes	
bewoners	enzovoort	actief	om	rond	een	thema	van	duurzame	ontwikkeling	iets	te	ondernemen.	Dit	zijn	
enthousiaste	initiatieven,	waar	veel	van	uit	kan	gaan,	maar	dikwijls	weet	men	niet	hoe	een	project	aan	te	
pakken	of	de	weg	naar	of	binnen	de	gemeente	te	vinden	voor	een	vergunning	of	vergoeding	van	
onkosten	e.d.
Een	slim	NME/CDO-centrum	maakt	gebruik	van	de	korte	lijnen,	die	je	hebt	om	de	brugfunctie	tussen	
burger	en	bestuur	te	kunnen	vervullen.
Zoek	bijvoorbeeld	de	samenwerking	op	met	woningbouwcorporaties:	laat	bewoners	samen	aan	het	groen	
werken,	samen	met	opbouwwerk.	Dit	verhoogt	de	sociale	cohesie	en	dus	de	veiligheid	en	stabiliteit	in	de	
wijk.	Een	ander	thema	voor	corporaties	is	energiebesparing:	corporaties	zijn	bij	renovaties	erg	gericht	op	
technische	energiebesparende	maatregelen	(isolatie,	dubbel	glas	etc.),	maar	zijn	ook	geïnteresseerd	in	
energiebesparend	gedrag	van	huishoudens	met	lage	inkomens.	
Zorg	ervoor	dat	de	groene	bedrijven,	de	duurzame	burgers,	de	milieucommissies	van	de	wijkcomités,	
volkstuinen,	groene	BSO,	GGD,	Groen	Onderwijs	etc.	etc.	in	een	goed	netwerk	zitten,	elkaar	weten	te	
vinden.	Biedt	ze	vergaderlocatie.	Help	ze	op	weg.	Geef	een	cursus	‘DO-project	opzetten’	etc.	Makelaar	
tussen	vraag	en	aanbod.	
Het	Amersfoorts	NME-arrangement	is	een	mooi	voorbeeld	van	de	uitwerking	van	zo’n	‘groen	netwerk’	met	
het	CNME	als	spil.	Zie	kader.

Duurzaam AmersfoortPLUS - krachten bundelen en versterken voor NME
Binnen	dit	grootschalige	samenwerkingsproject	werken	meer	dan	50	lokale	partijen	samen	om	Amersfoort	
duurzamer	te	maken	met	behulp	van	natuur-	en	milieueducatie	(NME).	Het	arrangement	bestaat	uit	een	
verzameling	projecten	die	allen	draaien	om	NME	en	duurzaamheid.	Deze	projecten	zijn	gegroepeerd	in	vier	
clusters:

1.	 	 Scholen	&	bedrijfsleven	voor	Energiebesparing	en	Duurzaamheid
2.	 	 De	grenzeloze	tuin
3.	 	 Vanuit	de	stad	de	boer	op
4.	 	 De	duurzame	karavaan

De	projecten	worden	uitgevoerd	in	de	periode	2011-2012.

Het	eerste	project	is	de	Duurzame	Karavaan	(cluster	4).	In	dit	project	werken	de	Amersfoortse	organisaties	
SWA,	SKA,	SKON,	CNME	Landgoed	Schothorst	en	DierenPark	Amersfoort	samen	om	duurzame	
activiteiten	voor	kinderen	te	organiseren	in	vakantieweken.	
In	cluster	1	‘Energiebesparing’	werken	CNME	Landgoed	Schothorst,	E.nu,	Energiecentrum	MKB,	
Matchpoint	en	een	aantal	Amersfoortse	bedrijven	en	voortgezet	onderwijsscholen	samen	in	een	project	
waarin	scholieren	opgeleid	worden	tot	energieadviseurs.	De	jongeren	voeren	een	energiescan	uit	bij	een	
Amersfoorts	bedrijf,	stellen	een	besparingsadvies	op	en	presenteren	dit	aan	de	directie.
In	cluster	2	‘De	grenzeloze	tuin’	wordt	een	netwerk	gevormd	van	Amersfoortse	tuininitiatieven.	Het	
gaat	onder	andere	om:	bestaande	volkstuincomplexen	in	de	wijken,	schooltuinen,	kinderdagverblijven	
met	natuurlijke	speeltuinen,	een	tuin	bij	een	ABC-school	en	een	bejaardencentrum,	het	initiatief	voor	
meer	geveltuinen	in	de	binnenstad	en	een	initiatief	voor	een	moestuin	voor	buurtbewoners	en	scholen	
in	Vathorst.	Binnen	het	netwerk	werken	zij	aan	het	ontwikkelen	van	NME-activiteiten,	het	oplossen	
van	gedeelde	problemen	zoals	vandalisme	en	het	opzetten	van	leermodules	voor	de	begeleiders	van	
tuinactiviteiten.
Cluster	3	‘Vanuit	de	stad	de	boer	op’	staat	in	het	teken	van	de	relatie	stad	en	platteland.	Het	voortgezet	
onderwijs	werkt	nauw	samen	met	het	agrarisch	onderwijs	en	de	agrarische	sector	in	de	Amersfoortse	regio	
aan	het	ontwikkelen	van	NME-lesmodulen.	Hierin	leren	scholieren	het	platteland	kennen	en	agrarische	
studenten	de	stad.	Voorbeelden	van	deze	lesmodulen	zijn:	het	project	Mooi	Hoogland-West,	Puberruil,	de	
Groene	ondernemer	en	Van	grond	naar	de	mond.	Een	tweede	project	in	dit	cluster	houdt	in	dat	kinderen	
van	de	buitenschoolse	opvang	op	bezoek	gaan	bij	één	van	de	4	educatieboeren	in	de	buurt	van	Amersfoort.
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Consequenties van verbreding naar CDO:
•	 	 Goed	contact	met	wethouder(s)	en	diverse	beleidsmedewerkers;	weet	wat	er	speelt.
•	 	 	Stuur	op	combinatie	vast	budget	(ecologische	basisvorming	basisscholen)	en	incidentele	budgetten,	

bv	50-50.	Maak	incidentele	financiering	‘structureel’.
•	 	 	Richt	de	organisatie	zo	in	dat	je	flexibel	kunt	zijn:	een	kleine	kern	van	vaste	formatie	en	een	grote	

flexibele	schil	met	mensen	met	diverse	competenties,	die	je	kunt	inschakelen	wanneer	nodig
•	 	 	Personeelsbeleid:	welke	mensen	neem	je	in	dienst	bij	een	vacature:	een	educatief	medewerker	(ex-

onderwijzer)	of	beleidsadviseur	(ex-medewerker	adviesbureau).
•	 	 Opleidingen/cursus:	leren	adviseren,	vraaggericht	werken
•	 	 	Neem	de	tijd	voor	ontwikkeling	en	innovatie,	ook	al	betekent	dat	dat	je	-	tijdelijk	–	je	scholen	/	klanten	

moet	teleurstellen.	NMC	Utrecht	heeft	enkele	jaren	geleden	via	een	brief	aan	de	scholen	laten	weten	
dat	NMC	tijd	nodig	had	voor	vernieuwing	van	het	programma	en	dat	daardoor	tijdelijk	het	programma	
beperkter	was.	De	scholen	accepteerden	de	uitleg.

•	 	 	Zoek	MVO-bedrijven	op	in	je	omgeving:	welke	bedrijven	zijn	lid	van	MVO-Nederland,	of	Leaders	
for	Nature	of	laten	zich	op	een	andere	manier	betrokken	uit.	Willen	ze	sponsoren	in	geld	of	natura?	
Willen	ze	helpen	met	het	maken	van	een	businessplan?

4.2 Bestuurlijke aandachtspunten
Naast	het	duiden	van	de	trends	en	de	ontwikkelingen	en	het	doen	van	aanbevelingen	aan	NME-organisaties	
hoe	men	kan	inspelen	op	die	trends,	was	ook	een	vraag	hoe	bestuurders	in	de	provincie	hun	bijdrage	
kunnen	leveren	aan	NME	en	CDO	(Communicatie	voor	Duurzame	Ontwikkeling).

Rolverdeling Gemeenten – Waterschappen – Provincies - Rijk
Vanuit	het	interbestuurlijke	programma	NME	is	een	streefbeeld	ontwikkeld	waarin	de	rollen	voor	de	
verschillende	overheden	zijn	beschreven	(bron:	www.nme.nl).	Het	gaat	om	een	uitgekiende	rolverdeling,	
waarin	iedere	overheid	een	eigen	positie	heeft.	Het	is	de	verantwoordelijkheid	van	iedere	overheid	om	op	
z’n	minst	de	eigen	rol	goed	in	te	vullen:
•	 	 	De	gemeente	is	het	primaire	niveau	van	de	uitvoering	van	NME.	De	gemeente	speelt	een	

coördinerende	rol	op	het	lokale	niveau,	is	samenroeper	van	lokaal	betrokken	partijen	en	is	financier	
van	de	belangrijkste	uitvoeringsorganisatie(s).	M.b.t.	deze	organisaties	treedt	de	gemeente	sturend	
op	naar	inhoud	en	kwaliteit	van	de	uitvoering.	De	gemeente	neemt	deel	aan	het	coördinerend	overleg	
in	de	provincie.	In	provincies	waar	de	vereniging	GDO	sterk	is	kan	een	GDO-vertegenwoordiging	die	
rol	op	zich	nemen,	in	andere	gevallen	wordt	naar	een	passende	vertegenwoordiging	gezocht.	

•	 	 	Het	waterschap	treedt	op	als	(co-)financier	van	NME-projecten	en	programma’s	in	het	werkgebied	en	
neemt	deel	aan	het	coördinerend	overleg	in	de	provincie.	Het	waterschap	speelt	een	rol	in	het	invullen	
van	witte	vlekken	bovenlokaal/regionaal.		

•	 	 	De	Provincie	speelt	een	coördinerende	rol	in	het	werkgebied,	roept	alle	betrokken	partijen	
(gemeenten,	waterschappen,	belangrijkste	uitvoeringsorganisaties)	samen	die	gezamenlijk	
afspraken	maken	over	de	wijze	waarop	NME	in	de	regio	kan	worden	versterkt.	Daartoe	behoort	
ook	het	ontwikkelen	van	initiatieven	om	witte	vlekken	op	te	vullen.	Let	op:	de	provincie	treedt	
niet	in	de	autonomie	van	derden	maar	is	primair	verantwoordelijk	voor	de	organisatie	van	het	
samenwerkingsproces.	Als	financier	van	het	IVN	Consulentschap	treedt	de	provincie	sturend	op	naar	
inhoud	en	kwaliteit	van	de	uitvoering.	Hoewel	het	beleid	wordt	ingegeven	door	een	gezamenlijk	
ontwikkelde	visie	(IPO),	is	er	per	provincie	sprake	van	maatwerk	m.b.t.	aard	en	omvang	van	de	
coördinatie,	aantal	betrokken	spelers	en	financiële	spankracht.	

•	 	 	Het	Rijk	(betrokken	ministeries)	stelt	in	consultatie	met	mede-overheden	(IPO,	VNG,	UvW)	en	
het	veld	de	grote	inhoudelijke	thema’s	vast	(agendasetting),	draagt	bij	in	de	financiering	van	de	
coördinerende	infrastructuur,	waaronder	provincies	en	‘ondersteunende	dienstverlening’	op	het	
gebied	van	kennis	en	kwaliteitsontwikkeling.	Het	Rijk	vervult	hier	een	belangrijke	regierol.	Betrokken	
ministeries	stimuleren	organisaties	als	Staatsbosbeheer,	Nationale	Parken,	Natuurmonumenten	e.a.	
om	die	agenda	over	te	nemen	en	in	samenwerking	met	betrokken	partijen	op	regionaal/provinciaal	
niveau	te	operationaliseren.
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Aanbevelingen
Uitgaande	van	dit	algemene	streefbeeld	voegen	wij	hier	nog	de	volgende	aanbevelingen	aan	toe:
•	 	 	Prik	door	het	eenzijdige	imago	van	NME-organisaties	heen.	NME	heeft	veel	meer	potentie	dan	alleen	

ecologische	basisvorming	op	basisscholen.	NME	of	CDO	is	vooral	een	instrument	om	beleidsdoelen	
op	het	gebied	van	duurzame	ontwikkeling	te	helpen	realiseren.

•	 	 	Denk	als	financier	van	een	NME-organisatie	mee	met	de	ontwikkeling,	zie	de	financiering	als	een	
investering	die	rendement	moet	opleveren	voor	de	realisering	van	beleidsdoelen.	Zet	niet	alle	
financiën	op	de	uitvoering	van	vaste	en	vertrouwde	taken,	maar	geef	ruimte	om	planmatig	nieuwe	
ontwikkelingsrichtingen	te	verkennen	en	de	thema’s	en	doelgroepen	te	verbreden.	Die	ontwikkeling	
kan	bestuurders	helpen	bij	het	realiseren	van	beleidsdoelstellingen,	maar	kan	ook	nieuwe	financiering	
opleveren.

•	 	 	Schakel	de	eigen	NME-organisatie	in	als	een	‘preferred	supplier’	bij	de	vormgeving	en	uitvoering	
van	de	communicatie	van	beleidsthema’s	en	beleidsprogramma’s	en	de	speerpunten	van	het	
collegeakkoord.	Dit	bespaart	tijd	en	geld.	Waarom	een	extern	communicatiebureau	inhuren	als	
je	de	deskundigheid	in	huis	hebt?	De	NME-organisatie	kan	-	potentieel	–	een	rol	spelen	in	iedere	
beleidsfase.	Bewonersconsultatie	in	de	verkenningsfase,	adviseren	bij	de	beleidsformulering,	
inschakelen	van	vrijwilligers	en	maatschappelijke	organisatie	bij	de	uitvoering	en	in	de	evaluatiefase.	

•	 	 	Vraag	professionele	kwaliteit	te	leveren.	Geef	tijd	en	ruimte	aan	de	NME-organisatie	om	zich	die	
kwaliteit	te	verwerven	door	opleiding,	cursussen,	gericht	personeelsbeleid	en	intervisie	en	coaching	
vanuit	andere	(verder	ontwikkelde)	NME-uitvoerders.

•	 	 	Bestuurlijke	samenwerking	vergroot	de	slagkracht	van	het	werken	aan	duurzame	ontwikkeling.	
Geef	de	interbestuurlijke	samenwerking	tussen	provincie,	waterschappen	en	gemeenten	inhoud.	
Samenwerking	en	delen	van	kennis	en	ervaring	maakt	de	uitvoering	efficiënter	en	levert	dus	meer	
‘waar	voor	je	geld’.	Maak	enthousiast	gebruik	van	het	–	nog	vorm	te	geven	–	bestuurlijk	netwerk	rond	
NME	en	CDO	(zie	4.3).

•	 	 	Een	strakkere	koppeling	van	NME	aan	concreet	beleid	van	de	organisatie	is	belangrijk	en	een	groot	
deel	van	dit	rapport	is	daaraan	gewijd.	Dat	neemt	niet	weg	dat	ecologische	basisvorming	essentieel	is	
voor	de	volgende	generatie	beslissers,	werkers	en	consumenten	om	ecologische	ongeletterdheid	te	
voorkomen.	Gemeenten	hebben	een	belangrijke	rol	om	de	continuïteit	van	ecologische	basisvorming	
te	garanderen.

4.3   Aanbevelingen programmateam CDO Utrecht
Deze	paragraaf	is	erop	gericht	aanbevelingen	te	geven	voor	de	organisatie-	of	netwerkstructuur	op	
regionaal	en	provinciaal	niveau.	Het	programmateam	CDO	heeft	de	taak	om	de	samenwerking	te	
bevorderen	op	provinciaal	niveau	en	een	ambtelijk	en	bestuurlijk	netwerk	te	bouwen.

Het	doel	is	om	NME	efficiënter	en	effectiever	te	organiseren,	meer	robuust,	toekomstbestendig.

Taken,	samenstelling	en	werkwijze	van	het	programmateam	zijn	nog	niet	uitgekristalliseerd,	maar	het	
beleidskader	NME	en	het	uitvoeringsplan	NME	van	de	provincie	Utrecht	geven	een	duidelijk	kader.

Verbreding ook op provinciaal niveau
Belangrijkste	aanbeveling	op	provinciaal	niveau	is	om,	net	als	bij	de	individuele	NME-organisaties,	de	
verbreding	van	NME	naar	CDO	door	te	voeren	dus:
•	 	 Verbreding	van	educatie	naar	communicatie
•	 	 Verbreding	van	doelgroepen
•	 	 Verbreding	van	natuur	en	milieu	naar	duurzame	ontwikkeling.

Het	programmateam	heeft,	mede	naar	aanleiding	van	dit	Trendwatch-onderzoek	onlangs	al	de	naam	
gewijzigd	van	NME	(natuur-	en	milieu-educatie)	naar	CDO	(communicatie	voor	duurzame	ontwikkeling).
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Organiseer het provinciaal netwerk – veelzijdigheid is een kracht
Tweede	aanbeveling	is	om	de	organisatie	van	het	provinciaal	netwerk	krachtig(er)	ter	hand	te	nemen.	
De	precieze	vormgeving	daarvan	is	nog	moeilijk	te	duiden,	omdat	de	samenstelling	van	het	netwerk	
ook	afhangt	van	de	keuze	van	individuele	(NME)organisaties:	kiezen	ze	voor	focus	op	ecologische	
basisvorming	of	gaan	ze	voor	verbreding	en	in	welke	mate?
Uitgangspunt	moet	zijn	dat	diversiteit	tussen	de	organisaties	meerwaarde	heeft.	Niet	alle	organisaties	
zijn	hetzelfde,	er	zijn	veel	verschillende	competenties	en	specialismen.	Voor	iedere	vraag	een	antwoord.	
Het	NME-werkveld	wordt	vaak	‘versnipperd’	genoemd,	maar	met	een	goed	netwerk	kun	je	van	deze	
‘veelzijdigheid’	een	kracht	maken.
Misschien moeten we van 150 centra met een grote diversiteit in Nederland naar 30 à 40 grotere centra. Kun je 
niet zomaar gelijkschakelen. Moet organisch groeien – Wethouder Van ’t Erve, gemeente Amersfoort

Enkele uitgangspunten, aanbevelingen en vragen voor het provinciaal netwerk
Lokaal – regionaal - provinciaal
Maak	duidelijk	onderscheid	in	wat	je	op	de	verschillende	schaalniveaus	kunt	organiseren.
•	 	 Behoud	lokale	inbedding,	korte	lijnen,	netwerk
•	 	 	Basis	van	alle	lokale	NME-organisaties	is:	ecologische	basisvorming	basisscholen,	misschien	ook	spil	

in	groen	netwerk.	Dit	is	een	functie	die	bij	uitstek	op	lokaal	niveau	georganiseerd	kan	worden.
•	 	 	Bevraag	elke	NME-organisatie	op	de	ambities	voor	verbreding	en	wensen	voor	samenwerking	

netwerken	en	welke	rol	men	in	het	netwerk	kan	en	wil	vervullen.	Hoe	organiseer	je	bijvoorbeeld	
de	acquisitie	van	projecten:	is	dat	ieder	voor	zich	of	sta	je	sterker	als	je	met	meer	NME-organisaties	
tegelijkertijd	projecten	probeert	te	verwerven?	Laat	zien	dat	je	werkt	aan	de	diversificatie	van	het	
NME-landschap.

•	 	 Zorg	voor	coaching	bij	de	individuele	en	gezamenlijke	keuzes	van	NME-organisaties.
•	 	 	Loket	–	waar	kunnen	potentiële	opdrachtgevers	aankloppen	voor	welk	soort	projecten?	Gaat	een	

gemeente	altijd	eerst	te	rade	bij	het	eigen	NME-centrum	(korte	lijnen,	front	office)	en	bekijkt	dat	
centrum	of	het	de	vraag	zelf	aankan	of	dat	de	vraag	breder	uitgezet	moet	worden	(back	office)	of	ga	
je	een	aantal	specifieke	loketten	(pools	van	deskundige	experts	op	inhoudelijk	vlak	of	procesmatig)	
benoemen,	die	je	bekend	maakt	bij	gemeenten	en	andere	opdrachtgevers	om	zo	extra	sterk	te	staan	en	
actieve	PR	te	kunnen	bedrijven?	

Overleg
•	 	 Zo	min	mogelijk	‘vaste’	overleggen	op	provinciaal	niveau
•	 	 Informatie-uitwisselen	kan	(ook)	digitaal
•	 	 Diversificatie	in	het	overleg:	doelgericht,	met	de	mensen	waar	het	om	gaat.
•	 	 	Korte	series	rond	een	nieuwe	thema-doelgroep-combinatie.	Bijvoorbeeld	2	of	3	bijeenkomsten	over	

projecten	met	corporaties	en	hun	bewoners	over	energiebesparende	maatregelen.
•	 	 	1	of	2	maal	per	jaar	alle	NME-centra	bij	elkaar	die	iets	doen	met	ecologische	basisvorming.	Geen	

overleg,	maar	een	combinatie	van	inhoudelijke	verdieping	en	netwerk.

Begin met een programma CDO Utrecht
Een	goede	manier	om	een	netwerk	op	te	bouwen	is	gewoon	beginnen	met	een	programma	om	rond	
duurzame	thema-doelgroep-combinaties	een	aantal	projecten	te	starten	en	daar	organisaties	bij	te	vragen	
voor	de	uitvoering.	Een	NME-arrangement	was	daar	een	mooie	kans	voor	geweest,	maar	het	budget	voor	
arrangementen	is	uitgeput.	Misschien	kan	de	provincie	rond	één	van	de	speerpunten	van	het	coalitie-
akkoord	een	bescheiden	programma	starten.
Een	andere	mogelijkheid	is	om	bij	een	regionale	DO-agenda	aan	te	sluiten	en	daarbij	een	portfolio	bij	te	
ontwikkelen	met	mogelijke	activiteiten.
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Naar een programma: 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.

Picasso-model - Meerdere perspectieven op het netwerk
Het	is	een	aantrekkelijk	idee	om	voor	NME/CDO	in	Utrecht	een	mooie	infrastructuur	te	schetsen	met	
duidelijke	verbanden	en	taak-	en	rolverdelingen	en	dergelijke	en	die	voor	een	aantal	jaren	vast	te	leggen,	
zodat	iedereen	weet	waar	hij	aan	toe	is.	Wij	denken	dat	dat	niet	gaat	werken.	De	samenleving	is	er	te	
dynamisch	en	te	onvoorspelbaar	voor.	We	pleiten	daarom	voor	een	in	beweging	zijnd	netwerk	dat	
voldoende	flexibel	en	wendbaar	is	om	soepel	op	ontwikkelingen	te	kunnen	inspelen.	
Toch	moet	je	een	netwerk	wel	vormgeven	en	voeden	en	zul	je	iets	van	vastigheid	moeten	creëren.	
Wij	denken	dat	je	het	CDO-netwerk	vanuit	meerdere	invalshoeken	of	perspectieven	moet	bekijken,	
geïnspireerd	door	Picasso	die	ook	in	één	schilderij	verschillende	perspectieven	wist	te	combineren,	zoals	
een	portret	zowel	van	voren	als	‘en	profil’.

We	presenteren	hier	enkele	mogelijke	perspectieven	op	het	CDO-netwerk,	maar	er	zijn	er	meerdere	
denkbaar.	In	de	praktijk	zullen,	net	als	bij	Picasso	de	verschillende	perspectieven	tegelijk	aanwezig	zijn.

Perspectief 1 - Utrecht Centraal
De	provincie	is	niet	groot,	dus	zou	je	misschien	de	provincie	als	1	regio	kunnen	beschouwen	met	een	aantal	
grote	spelers,	middelgrote	en	kleinere	organisaties,	die	elk	verschillende	inhouden	en	doelgroepen	kiezen.	
Centrale	regie	ligt	bij	het	IVN-Consulentschap	en	het	programmateam	CDO.
Waarom niet één grote, professionele Utrechtse NME-organisatie? Margot Stolk

Perspectief 1:	
Utrecht	Centraal	-	1	netwerk	
met	1	provinciale	spil
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Perspectief 2 - Regionale netwerken als kracht
Of	bestaat	de	provincie	uit	3	of	4	regio’s	met	in	elke	regio	een	sterke	spil-organisatie,	soms	vergezeld	van	
een	ander	groot	of	middelgroot	centrum.	Zijn	er	‘natuurlijke’	regio’s	aan	te	wijzen	of	moet	het	nog	groeien?	
Voor	de	onderlinge	afstemming	tussen	de	regio’s	hebben	het	IVN	Consulentschap	en	het	Programmateam	
CDO	een	rol.

Perspectief 3 - Thematische netwerken
Of	moet	je	geen	geografische	regio’s	willen	aangeven,	maar	inhoudelijke	samenwerkingsverbanden	
of	samenwerking	die	gericht	is	op	het	bereiken	van	een	doelgroep,	bijvoorbeeld	bedrijfsleven?	De	
thematische	netwerken	kunnen	ook	praktijkleerkringen	zijn	of	communities	of	practice,	die	samen	
planmatig	enkele	goed	geformuleerde	vragen	rond	een	thema	in	een	beperkt	aantal	bijeenkomsten	
uitwerken.	IVN	en	Programmateam	coördineren	de	netwerken.

Bestuurlijk perspectief
Bovenstaande	perspectieven	op	een	provinciaal	CDO-netwerk	zijn	gericht	op	de	uitvoerende	organisaties.	
Daarnaast	is	het	belangrijk	dat	bij	CDO	betrokken	bestuurders,	zoals	leden	van	GDO,	enthousiaste	
wethouders	en	waterschapsbestuurders,	ook	een	eigen	netwerk	hebben,	waarbij	men	elkaar	informeert	
over	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	het	CDO,	maar	waar	ook	gelegenheid	is	tot	het	gezamenlijk	
uitzetten	van	de	koers,	zoals	het	vaststellen	van	thema’s	of	doelgroepen	voor	de	thematische	netwerken	
in	een	interbestuurlijk	meerjarenprogramma.	Het	beleidskader	en	uitvoeringsplan	NME	voorzien	in	een	
bestuurlijk	netwerk,	waarbij	de	vereniging	GDO	het	voortouw	neemt.

Perspectief 3:	
Thematische	netwerken	zoals	
Ecosysteemdiensten,	
MVO-bedrijven	of,	
Klimaatadaptatie

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



32

Verbreding organisaties provinciaal
Op	lokaal	niveau	hebben	we	gepleit	voor	het	NME-centrum	als	spil	in	een	lokaal	groen	netwerk,	maar	op	
provinciaal	niveau	kan	dat	natuurlijk	ook.	De	educatieve	medewerkers	van	allerlei	groene	organisaties	
(Staatsbosbeheer,	Natuurmonumenten)	zouden	zo	aan	kunnen	schuiven	bij	de	bijeenkomsten	over	
ecologische	basisvorming.	Op	het	vlak	van	duurzame	ontwikkelingsthema’s	ligt	er	nog	een	grote	
hoeveelheid	potentiële	partners	voor	de	hand.
Zoek	de	provinciale	koepels	op,	verken	samenwerking
•	 	 	VNO-NCW	Midden:	Mobiliteit,	aansluiting	beroepsonderwijs,	kwaliteit	bedrijventerreinen,	

Innovatie	en	Duurzaamheid
•	 	 MKB	Midden:	Versterken	rol	ondernemers	in	eigen	omgeving,	MVO-advies	(bijeenkomst	3-3-2011)
•	 	 	Rotary	en	andere	ondernemersverenigingen,	die	vaak	heel	aanspreekbaar	zijn	op	maatschappelijke	

thema’s.	Ter	illustratie:	zaterdag	14	mei	2011	heeft	de	Districtconferentie	als	thema:	‘New	Generation.	
op	weg	naar	een	duurzame	toekomst	-	Duurzaamheid	en	Jeugd	kun	je	onmogelijk	los	van	elkaar	zien’.

•	 	 Welzijnskoepel
•	 	 Landschap	Erfgoed	Utrecht
•	 	 Natuur	en	Milieu	Federatie	Utrecht
•	 	 Energiebedrijven
•	 	 Waterschappen
•	 	 	Gebiedscommissies	zoals	Utrechtse	Waarden,	Utrecht	Midden-Noord		en	Utrecht	Stad	en	Land	en	

projectbureau	SVGV
•	 	 LTO,	andere	boerenorganisaties
•	 	 AVU
•	 	 etc.
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Bijlage 1 – Geraadpleegde bronnen
Bijeenkomsten

18	januari	2011	–	Presentatie	en	bespreking	onderzoek	in	UNO
20	januari	2011	–	Programmateam	CDO
20	januari	2011	–	IVN	medewerkers	Regio	Midden
31	januari	2011	–	Creatief	Strategische	Sessie	NMC	Utrecht
28	februari	2011	–	Presentatie	en	bespreking	Trends	met	UNO-organisaties
30	maart	2011	–	Programmateam	CDO
19	april	2011	–	Programmateam	CDO
16	mei	2011	–	Interbestuurlijk	Platform	NME
25	mei	2011	–	Programmateam	CDO

(Telefoon)Gesprekken
7	februari	2011	–	Dinand	Ekkel	–	Groene	Kennis	Coöperatie
15	februari	2011	–	Annemartine	Cox	–	Gemeente	Utrecht
16	februari	2011	–	Roel	van	Raaij	–	Ministerie	EL&I
18	februari	2011	–	Hans	Peter	Bruggink	–	Milieudienst	Zuidoost	Utrecht
23	februari	2011	–	Bram	Wondergem	–	Wethouder	Gemeente	Eemnes
25	februari	2011	–	Margot	Stolk	–	Wethouder	Gemeente	Vianen
2	maart	2011	–	Wouter	de	Jong	–	Gedeputeerde	Provincie	Utrecht
4	maart	2011	–	Sebastiaan	van	’t	Erve	–	Wethouder	Gemeente	Amersfoort
4	april	2011	–	Theo	van	Bruggen	–	Programmamanager	NME	Agentschap	NL

Schriftelijk (selectie)
•	 	 www.nme.nl
•	 	 NovioConsult,	Witte	Vlekken	Inventarisatie	NME,	Nijmegen,	2009
•	 	 Provincie	Utrecht,	Beleidskader	NME,	najaar	2010
•	 	 Provincie	Utrecht,	Uitvoeringsplan	NME	2011	–	2015,	maart	2011
•	 	 Jaarverslagen	en	factsheets	van	Utrechtse	NME-organisaties
•	 	 Universiteit	Utrecht	en	Stichting	Veldwerk	Nederland,	Hoe	duurzaam	is	NME?,	2006
•	 	 Brief	aan	de	formateur	van	de	Taskforce	Biodiversiteit,	zomer	2010
•	 	 Manifest	Leaders	for	Nature
•	 	 www.trendrede.nl
•	 	 www.teebweb.org	
•	 	 PlanBureau	voor	de	Leefomgeving	–	Wat	de	natuur	de	mens	biedt,	2010.
•	 	 College-akkoord	gemeente	Amersfoort,	april	2010
•	 	 Collegeakkoord	gemeente	Utrecht,	april	2010
•	 	 Collegeakkoord	gemeente	De	Ronde	Venen,	april	2010
•	 	 Coalitieakkoord	provincie	Utrecht	–	april	2011	
•	 	 EL&I,	Brief	aan	de	Tweede	Kamer	(199750),	Rapportage	NME,	18	april	2011
•	 	 www.tweedekamer.nl	–	verslag	debat	tweede	kamer	20	april	2011
•	 	 GDO,	Het	ideale	centrum	voor	lokale	NMC,	2008
•	 	 Arjen	Wals	en	Marlon	van	der	Waal,	Weven	met	Groen,	WUR,	2009
•	 	 IOWO,	Nijmegen,	1998	–	Gouden	Koorden
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