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Samenwerking Zoogdiervereniging – RAVON 
 
In 2010 hebben een viertal PGO’s: SOVON, RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging, 
zich gevestigd in een gezamenlijk kantoorgebouw te Nijmegen met het doel synergie te 
realiseren. Bij het synergie werd o.a. gedacht aan het mogelijk maken van een bundeling van 
kennis, het versterken van de band met de wetenschap en bovenal het nadrukkelijker 
gezamenlijk profileren van ons als natuurorganisaties.  
Vooraf was duidelijk dat synergie het best behaald kan worden door de werkorganisaties in 
enigerlei vorm samen te laten werken. Uitgangspunten hierbij zijn: een effectievere realisatie 
van eigen doelstellingen, het beter bedienen van de opdrachtgevers, het kunnen leveren van 
een hogere kwaliteit van producten, een aantrekkelijkere werkgever kunnen zijn en het 
efficiënter inzetten van mensen en middelen 
 
Sinds kort is daar nog een ander argument bij gekomen om samenwerking na te streven. De 
natuursector is, door het huidige politiek/maatschappelijke klimaat, in een nieuwe fase beland. 
De natuurbescherming is in een neerwaartse spiraal beland, waartegen nog geen effectieve 
strategie is gevonden. Probleem is o.a. dat de natuursector sterk versnipperd is, hetgeen het 
vinden van een oplossing in de weg staat 
Voor veel organisaties, maar zeker voor de Zoogdiervereniging, geldt dat de financiële  
middelen die de overheden beschikbaar willen stellen voor natuurbescherming aanzienlijk 
lager dan een paar jaar geleden. Voor de Steunstichting VZZ, die voor meer dan 70% 
afhankelijk is van opdrachten van overheden, blijkt het hierdoor steeds moeilijker te zijn om 
haar doelstellingen te realiseren.  
 
Als reactie op de veranderde omstandigheden hebben de Zoogdiervereniging en RAVON 
(Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) als eerste 
natuurbeschermingsorganisaties het principe besluit genomen om intensievere samenwerking 
nader te gaan onderzoeken. Dat onderzoek is op 1 september jl. van start gegaan. Het zal nog 
een aantal maanden duren voordat de resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn. Het 
onderzoek heeft geen betrekking op de moederorganisaties, maar wel op  de 
projectenorganisatie en de medewerkers.  
 
RAVON en de Steunstichting VZZ zijn organisaties van vergelijkbare omvang en de besturen  
zijn ervan overtuigd dat samenwerking tot voordeel strekt van beide partijen. De 
initiatiefnemers realiseren zich dat beide organisaties in vele opzichten ook anders zijn. Het 
combineren van de verschillen en het beste uit beide organisaties benutten is juist de reden om 
samenwerking te zoeken.  
 
Het vormgeven van samenwerking tussen twee (of meer) organisaties is een proces dat de 
nodige tijd vergt, een open karakter dient te hebben, gebaseerd moet zijn op gelijkwaardigheid 
tussen de partners, tot een meerwaarde voor de medewerkers moet leiden, snel en zorgvuldig 
uitgevoerd moet worden en plaats dient te vinden naast de gebruikelijke werkzaamheden. 
Voor het welslagen van een samenwerkingsproces is draagvlak onder alle betrokken gremia 
van groot belang. 
 



De startsituatie is voor beide organisaties verschillend, al is samenwerking tussen beide 
organisaties niet nieuw. Zo zijn we in één pand gehuisvest, gebruiken we voor een groot deel 
dezelfde administratieve systemen, werken we al samen in projecten, delen we medewerkers 
(ICT) en zitten we in dezelfde samenwerkingsverbanden zoals VOFF, Soortenbescherming 
Nederland, Natuurplaza en NDFF. 
 
In september 2011 hebben het bestuur van de Zoogdiervereniging en de Raad van Toezicht 
van RAVON een intentieverklaring ondertekend om de samenwerkingsmogelijkheden nader 
te gaan onderzoeken. Hoewel daadwerkelijke samenwerking een naar elkaar toegroeien 
vereist, dus een proces is, is gekozen voor een gefaseerde projectmatige aanpak waardoor er  
duidelijkheid is omtrent producten, tijdsduur, menskracht en middelen. De producten van 
iedere fase zijn de bouwstenen van het proces. 
 
Dit proces is beschreven in een Plan van Aanpak dat een zevental fasen kent. De eerste drie 
fasen: initiatief, verkenning en onderzoek, moeten in 2011 worden doorlopen. De 
belangrijkste vraag aan het eind van dit kalenderjaar zal zijn of en hoe we tot nadere 
samenwerking willen komen. In 2012 moet de verdere uitwerking plaatsvinden.  
 
Voor de Zoogdiervereniging is ook het moment om nadere samenwerking te verkennen 
actueel omdat zowel de voorzitter als de directeur kenbaar hebben gemaakt dat zij op korte 
termijn de organisatie zullen verlaten. Hierdoor ontstaan goede kansen om een nieuwe 
organisatie daadwerkelijk vorm te geven.  
 
Het bestuur heeft aan de samenwerking de volgende randvoorwaarden verbonden. Het 
resultaat moet zijn een organisatie: 

- die professionele is: efficiënt en effectief 
- met een sterke kennispositie (de kennishouder zijn voor onze soortgroepen) 
- met invloed in het maatschappelijk debat over natuurbescherming 
- met een sterke ideële identiteit van de moederorganisaties 
- met een sterke link met de achterban 
- met een eigen apparaat van de vereniging dat herkenbaar is voor de achterban en 

aandacht geeft 
- met een ondernemende medewerkers, succesvol in acquisitie en in staat om een 

positief rendement te realiseren 
- die open staat voor verdere samenwerking met andere relevante partijen 
- met beheersbare risico’s 

 
Vraag aan de ALV: deelt u deze ambitie? 
 


