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SAMENVATTING MEERJARENPROGRAMMA 2011-2015 
 
 
Dit meerjarenprogramma geeft het raamwerk weer voor het door de 
Steunstichting uit te voeren werk in de periode 2011-2015. Het 
meerjarenprogramma is richtinggevend voor al het werk dat onder de vlag van 
de Vereniging wordt uitgevoerd. Op grond van het meerjarenprogramma worden 
jaarlijks concrete (toetsbare) doelen, acties en gedetailleerde overzichten van 
benodigde en beschikbare menskracht en financiële middelen (begroting) 
vastgelegd en nader uitgewerkt (jaarplan). 
 
De periode 2011-2015 kenmerkt zich door de kernwoorden onderzoeken, 
beschermen, verbinden en ondernemen, waarvoor afzonderlijke ambities zijn 
geformuleerd. De nadruk hierbij ligt op het uitbouwen van de kennisorganisatie, 
op gestructureerde aandacht voor beïnvloeding, en op draagvlakversterking van 
de Vereniging. In 2015 wil de stichting in ieder geval dé kennisorganisatie van 
alle in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden in Nederland en dé 
beschermer van alle in het wild levende zoogdierpopulaties en hun leefgebieden 
in Nederland en daarbuiten zijn. 
 
Voor de periode 2011-2015 zijn voor de Steunstichting de onderstaande 
kerntaken onderscheiden: verwerven en delen van kennis en informatie, 
uitvoeren van beschermingsactiviteiten, creëren van draagvlak, beïnvloeden van 
beleid en beheer, en ondersteunen van de Vereniging bij het werven van 
vrijwilligers, waarnemers en leden. 
Daarbij wordt nadrukkelijk meer aandacht besteedt aan zoogdieren in een 
stedelijke omgeving en aan mensen in de stad, die meer en meer te maken 
krijgen met zoogdieren. Ook het (mede) uitvoeren van toegepast onderzoek en 
het meer dan voorheen binnenhalen van door derden betaalde projecten staan 
centraal in deze beleidsperiode.  
 
Een ander belangrijk aspect voor de periode 2011-2015 bestaat uit het meer 
financieel onafhankelijk maken van de Vereniging van de Stichting. Hiertoe 
worden de Verenigingsfinanciën losgekoppeld van die van de Stichting. Jaarlijks 
wordt daarbij door het bestuur bepaald hoeveel uren van de werkorganisatie 
beschikbaar zijn voor de Vereniging. Het uiteindelijke doel is om in de toekomst 
de financiering van de Vereniging voor het grootste deel te dekken vanuit 
inkomsten uit contributies, sponsoring en fondsen. 
 
De structuur van de werkorganisatie is in 2010 aangepast teneinde de in het 
meerjarenprogramma gestelde doelen voor de periode 2011-2015 te kunnen 
behalen. Deze structuur heeft nu de vorm van een projectorganisaties, waarbij 
tijdelijke projectteams projecten uitvoeren.  
 
Dit meerjarenprogramma werd op ……….. door het bestuur van de 
Zoogdiervereniging vastgesteld na consultatie in de Algemene Ledenvergadering. 
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A. INLEIDING - WAT SPEELT? 

 

1. Stichting en Vereniging 
 
Het bestuur van de Zoogdiervereniging heeft besloten om voor de Vereniging en 
de Stichting afzonderlijke jaarplannen te maken. Het is vanzelfsprekend dat 
Vereniging en Stichting nauw met elkaar verbonden blijven. Daarom wordt het 
concept meerjarenplan ter bespreking voorgelegd aan de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) en stelt het bestuur van de Zoogdiervereniging daarna 
het meerjarenplan van de Steunstichting vast. 
 
De belangrijkste redenen om voor Vereniging en Steunstichting afzonderlijke 
jaarplannen te maken zijn de volgende: 

- de Stichting is de uitvoeringsorganisatie van de Vereniging. De Stichting 
werkt gedeeltelijk in opdracht van de Vereniging, maar moet omdat zij 
verantwoordelijk is voor haar medewerkers ook zelfstandig inkomsten 
verkrijgen door het uitvoeren van projecten voor derden (passend binnen 
de doelstelling van de Vereniging); 

- van de Stichting wordt verwacht dat zij bedrijfsmatig werkt en een positief 
rendement behaalt. De Vereniging is een opdrachtgever van de Stichting. 
Dit betekent dat de Vereniging jaarlijks aan de Stichting duidelijkheid 
moet verschaffen over welke taken van de Vereniging door de Stichting 
moeten worden uitgevoerd en welke middelen vanuit de Vereniging 
daarvoor beschikbaar zijn;  

- de Vereniging is een inhoudelijk en de Stichting een bedrijfsmatig 
gedreven organisatie. Daarbij is een goede synergie tussen beide 
organisaties vanuit de gezamenlijke belangen van groot belang; 

- de Stichting is onlosmakelijk met de Vereniging verbonden. Zonder 
inbedding in de Vereniging is de Stichting een groen adviesbureau, en 
zonder Stichting is de Vereniging veel minder effectief; 

- de scheiding tussen Vereniging en Stichting voorkomt dat (groeiende) 
financiële risico’s van de Stichting een bedreiging vormen voor het 
voortbestaan van de Vereniging; 

- met de scheiding tussen Vereniging en Stichting wordt vermeden dat de 
ALV directe invloed kan hebben op de bedrijfsvoering van de 
werkorganisatie. De Stichting moet kunnen ondernemen en de Vereniging 
moet haar eigen keuzes kunnen maken zonder afhankelijk te zijn van de 
resultaten van de Stichting; 

- ieder jaar, bij het opstellen van jaarplan en begroting van de Vereniging, 
geeft het bestuur van de Stichting aan welke uren en middelen zij voor het 
komende jaar beschikbaar stelt aan de Vereniging. 

 
In april 2010 heeft de ALV het meerjarenplan 2011 – 2015 van de Vereniging 
vastgesteld. 
Het bestuur van de Vereniging stelt, na inbreng van de ALV, het meerjarenplan 
2011 – 2015 van de Stichting vast. 
 
Vereniging = Zoogdiervereniging, Stichting = Steunstichting VZZ = 
werkorganisatie 
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2. Achtergrond & kader 
 
De werkorganisatie heeft de laatste vijftien jaar belangrijke veranderingen in 
haar werkwijze en aandachtsvelden doorgemaakt. Het kantoor is daarbij het hart 
van de Vereniging geworden, terwijl de buitenwereld ons steeds meer beschouwt 
als dé autoriteit op het gebied van zoogdierstudie en zoogdierbescherming.  
 
Terugkijkend kan worden gezegd dat deze veranderingen de Vereniging en de 
Stichting veel positiefs hebben gebracht. Zo is de werkorganisatie sterk gegroeid 
en geprofessionaliseerd, en het aantal mensen dat zich in den lande actief 
bezighoudt met studie en bescherming van zoogdieren en zich bovendien 
gebonden weet aan de Vereniging is aanzienlijk toegenomen. 
  
Voor de werkorganisatie is het belangrijk dat er een hechte relatie blijft bestaan 
met de Vereniging. Onze kracht ligt in een goede wisselwerking tussen 
medewerkers, waarnemers, leden en vrijwilligers. Want zonder deskundige staf, 
waarnemers, leden, werkgroepen en vrijwilligers verliest de Vereniging haar 
bestaansrecht en kan de studie en de bescherming van zoogdieren niet op het 
huidige niveau worden voortgezet, laat staan worden uitgebreid.  
 
Helaas is het in het overheidsbeleid en in het natuurbeheer nog steeds niet 
vanzelfsprekend dat voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van 
‘onze’ zoogdieren. Onze inzet om zoogdieren overal goed op de agenda te zetten 
en te houden blijft hard nodig. De Vereniging sluit daarom ook in de komende 
jaren aan bij het beheer en het beleid door het verstrekken van goede gegevens, 
informatie en advies over de wilde zoogdieren in Nederland. De 
Zoogdiervereniging is en blijft dé gegevens- en kennisorganisatie voor 
zoogdieren in Nederland. 
 
Zoogdierbescherming is net als andere vormen van natuurbescherming lange 
termijnwerk. Slechts stap voor stap komen wij bij dichter bij ons doel. Niet alle 
stappen kunnen tegelijk genomen worden. Ook in de komende jaren zijn 
beschikbare menskracht en financiële middelen bepalend voor onze ambities. 
Hiermee kan pragmatisch worden omgegaan door bij het stellen van prioriteiten 
niet alleen de zoogdieren zelf centraal te stellen, maar ook in te spelen op 
externe ontwikkelingen en actualiteit. Het antwoord op de vraag ‘waar liggen 
onze kansen’ is dan ook een van de belangrijke ijkpunten, naast die van 
beschikbare menskracht en financiële middelen.  
 
De werkorganisatie ontwikkelt zich in de periode van het komende beleidsplan 
verder. Dat doet de organisatie door haar eigen markt te vergroten en door een 
nog belangrijkere rol te gaan spelen binnen een steeds actievere Vereniging, 
waarbij de dynamiek in de Vereniging vooral van de leden komt. Het bureau 
faciliteert de leden daarbij nog meer dan voorheen. 
 
Dit meerjarenprogramma geeft het raamwerk weer voor het door de 
Steunstichting uit te voeren werk in de periode 2011-2015. Het 
meerjarenprogramma is richtinggevend voor al het werk dat onder de vlag van 
de Vereniging wordt uitgevoerd. Op grond van het meerjarenprogramma worden 
jaarlijks concrete (toetsbare) doelen, acties en gedetailleerde overzichten van 
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benodigde en beschikbare menskracht en financiële middelen (begroting) 
vastgelegd en nader uitgewerkt (jaarplan). Door deze getrapte werkwijze kan 
ieder jaar opnieuw worden ingespeeld op de zich dan voordoende actualiteit en 
op nieuwe kansen, waarbij de gestelde einddoelen niet uit het oog worden 
verloren. Zo nodig worden afzonderlijke plannen van aanpak of afzonderlijke 
strategieën opgesteld. Voor een deel bestaan deze al. Zo is er een aparte 
communicatiestrategie, welke aan dit meerjarenplan wordt getoetst en op grond 
daarvan eventueel wordt bijgesteld. 
 
 
3. Doel, visie en missie 
 
Doel  
Art. 2, statuten Steunstichting VZZ  
1. De Stichting heeft ten doel: het steunen van de Vereniging en voorts het 
verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of 
daarvoor bevorderlijk kan zijn. 
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het in opdracht van de Vereniging uitvoeren van projecten; 
b. het ondersteunen van de Vereniging bij het uitvoeren van activiteiten 
ten behoeve  
 van haar leden; 
c. het in opdracht van derden uitvoeren van projecten. 

 
Visie Steunstichting VZZ 
De werkorganisatie draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van de 
Vereniging door: 

- dé kennisorganisatie te zijn op het gebied van de in het wild levende 
zoogdieren in Nederland;  

- op basis van die kennis effectief en op een prominente wijze bij te dragen 
aan het behoud van gezonde zoogdierpopulaties en hun leefgebieden. 

 
Missie 
‘ACTIEF VOOR WILDE ZOOGDIEREN EN HUN LEEFOMGEVING’ 
De werkorganisatie wil haar doel realiseren door het samen met de Vereniging en 
middels opdrachten voor derden vergaren van kennis van in het wild levende 
zoogdieren en hun leefgebieden in Nederland en het toepassen en uitdragen van 
deze kennis ten behoeve van de bescherming daarvan. Zij doet dit in 
samenwerking met strategische partnerorganisaties.  
 
Missie Zoogdiervereniging 

Dé zoogdiervereniging van Nederland zijn en dit bereiken door het verenigen van 
mensen die actief kennis verzamelen, ontwikkelen en uitdragen, met als doel de 
actieve bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden, zowel nationaal als 
internationaal. 
 
Visie Zoogdiervereniging 

De zoogdiervereniging streeft naar duurzame populaties van alle inheemse 
zoogdieren in Nederland. Daarbij hoort een kwalitatief hoogwaardig leefgebied, 
zowel in natuurgebieden als daartussen en daarbuiten (duurzaam voortbestaan 
van in het wild voorkomende populaties). 
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Statutaire doelstelling Zoogdiervereniging 

1. De Vereniging heeft ten doel zich nationaal en internationaal in te zetten voor 
de studie en de bescherming van in het wild levende zoogdieren en hun 
leefgebieden en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee in de meest 
ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. 

2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
– het organiseren van activiteiten voor haar leden 
– het (laten) uitvoeren van onderzoek 
– het geven van voorlichting en adviezen 
– het uitvoeren of doen uitvoeren van maatregelen ter bescherming en behoud 

van duurzame populaties van in het wild voorkomende zoogdieren en hun 
leefgebieden. 
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B. REFLECTIE – WIE ZIJN WIJ? 
 
 
4. Terugblik 
 
De ontwikkeling van de werkorganisatie van de Zoogdiervereniging is goed 
beschreven in het boek “Op zoek naar Zoogdieren” (Lange c.s.) dat in 2002 
verscheen ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van de VZZ. 
 
“Gedurende de jaren negentig is er een sterke groei in aantal en omvang der 
projecten. Deze lopen, mede door inschakeling van vrijwilligers, steeds beter. 
Doel is om steeds een aantal projecten draaiende te hebben. Dat aantal moet 
liefst zo groot zijn dat er geen gat ontstaat na afloop van het project. Al in 1994 
bedraagt de omzet van de VZZ f 550.000,- ; dit blijft ongeveer de norm voor de 
verdere jaren negentig, begin 21ste eeuw wil men het miljoen passeren. 
Regelmatig speelt men binnen de VZZ met het idee om de projecten door een 
apart Zoogdierbureau te laten uitvoeren.” (Lange c.s. 2002, blz. 70) 
 
“Zo geleidelijk aan is een duidelijke professionalisering kenbaar. Wat ooit gratis 
inventariseren was door enthousiaste Veldwerkgroepers en andere vrijwilligers, 
wordt nu geregeld een betaald opdracht voor het VZZ-bureau, hetgeen gepaard 
gaat met grotere (financiële) verantwoordelijkheden.”(Lange c.s. 2002, blz. 72) 
 
In 1987 wordt het eerste grote betaalde project (250.000 gulden) gestart: “het 
Wegbermenonderzoek”. Dit betrof een onderzoek naar de muizenfauna in de 
bermen van rijkswegen. De eerste betaalde medewerker (Johan Thissen) wordt 
ondergebracht bij Natuurmonumenten. Een ander groot project dat in dit tijd 
door betaalde medewerkers wordt uitgevoerd, is het egelproject (1993-1998). 
Inmiddels is het bureau, onder leiding van coördinator Dennis Wansink, 
gehuisvest in het kantoor van de Milieufederatie in Utrecht. In 1998 wordt een 
eigen onderkomen betrokken aan de Oude Kraan te Arnhem. 
 
In 2005 wordt besloten om de Steunstichting VZZ op te richten met als 
belangrijkste reden een scheiding van geldstromen tussen Stichting en 
Vereniging. Er gaat dan meer dan 600.000 euro om in de projectenorganisatie en 
een dergelijke grote geldstroom zou, naar de mening van het toenmalige 
bestuur, ingeval van grote tegenslag het voortbestaan van de Vereniging in 
gevaar kunnen brengen. 
 
De eerste twee jaar van de nieuwe structuur zijn voor de werkorganisatie 
moeilijke jaren. Het evenwicht tussen idealisme en zakelijkheid is in onbalans en 
de jaarcijfers eindigen negatief. 
Het bestuur benoemt een nieuwe directeur die tot taak krijgt om de organisatie 
weer gezond te maken. De medewerkers worden ondergebracht in twee teams: 
Onderzoek en Advies en Bescherming en Communicatie, welke worden 
ondersteund door een klein secretariaat. Door het binnenhalen van een paar 
grote projecten, het vertrek van enkele medewerkers en de komst van een 
aantal nieuwe medewerkers verbeterde het werkklimaat aanzienlijk. De 
noodzakelijke verzakelijking kan hierdoor worden doorgezet en het vertrouwen in 
de organisatie groeit zowel intern als extern. Ook het financiële resultaat wordt 
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weer positief. Door deze groei van de organisatie wordt het kantoor in Arnhem 
zelfs te klein. 
 
Sinds 1995 werkt de Zoogdiervereniging samen met andere Particuliere 
Gegevensverzameldende Organisaties (PGO’s) in de Stichting Veldonderzoek 
Flora en Fauna (VOFF). Deze intensieve samenwerking brengt enkele PGO’s ertoe 
om gezamenlijke huisvesting te zoeken teneinde effectiever in de “natuurmarkt” 
te kunnen opereren. Deze nieuwe, gezamenlijke huisvesting is in 2010 in 
Nijmegen betrokken. 
 
 
5. Rondblik 
 
Meerwaarde Natuurplaza 
Sinds maart 2010 is het kantoor van de Zoogdiervereniging gehuisvest in 
Natuurplaza op de campus van de Radboud Universiteit te Nijmegen. In deze 
nieuwe kantooromgeving is voldoende ruimte voor de werkorganisatie.  
 
Samen met collega-organisaties SOVON, RAVON, FLORON en Stichting 
Bargerveen wordt er samengewerkt op het gebied van ondersteunende diensten, 
het gezamenlijk acquireren voor en uitvoeren van projecten, en het aangaan van 
een intensiever contact met de universitaire onderzoekswereld. Hierdoor ontstaat 
een meerwaarde voor alle betrokken partijen. 
 
Werkorganisatie 
De werkorganisatie bestaat op dit moment uit 29 betaalde krachten (18,9 fte), 
een aantal vrijwilligers, en een wisselend aantal stagiaires. 
 
Sinds september 2010 zijn deze medewerkers ondergebracht in drie 
organisatorische units (teams). Alle projectgerelateerde medewerkers werken in 
twee organisatiebreed werkende, inhoudelijke teams. Daarnaast bestaat er een 
team ondersteuning (administratie, ICT, financiën). Ieder team wordt 
aangestuurd door een MT-lid. Voor het bijbehorende organisatieschema wordt 
verwezen naar bijlage 2. 
 
De omzet van de werkorganisatie bedraagt op dit moment ongeveer 1,8 miljoen 
euro. Het positieve resultaat dat hierop wordt behaald, gaat voor een belangrijk 
deel naar de ondersteuning van de Vereniging en voorts naar de verdere 
ontwikkeling van de organisatie. Zo werden in de afgelopen jaren nieuwe 
medewerkers aangetrokken voor communicatie, databankbeheer en 
ondersteuning. Verder is de (kantoor)uitrusting aanmerkelijk verbeterd. Het 
volgende doel is om de balanspositie van de organisatie te versterken. 
 
Zoogdierdatabank 
De Zoogdiervereniging heeft de ambitie om dé autoriteit te zijn op het gebied 
van kennis over zoogdieren en hun leefgebieden. Centraal in deze 
kennisorganisatie staat de zoogdierdatabank. In de afgelopen jaren is deze 
databank op orde gebracht. Het project Zoogdieratlas.nl, gestart in 2008 en 
doorlopend tot eind 2011, heeft als doel om het aantal verspreidingsdata te 
vermeerderen en te actualiseren. De databank is de basis voor tal van 
kennisproducten, waaronder soortbeschermingplannen en leefgebiedplannen. De 
data worden ook gebruikt als basis voor adviezen aan derden.  
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Aanwezige kennis 
Voor een aantal soortgroepen zoals insecteneters en knaagdieren was de 
Vereniging al de belangrijkste kennishouder. Deze positie is in de afgelopen jaren 
alleen maar versterkt. Daarnaast werd, door het aantrekken van 
gespecialiseerde medewerkers, de kennis over haasachtigen en hoefdieren 
verbeterd . Onze kennis van de orde der roofdieren zit vooral bij de 
marterachtigen, maar breidt zich nu ook uit naar de andere soorten. Door het 
vertrek van een specialist missen we op dit moment een soortdeskundige voor 
zeezoogdieren. 
 
Samenwerking en netwerken  
De Vereniging is stevig ingebed in een aantal belangrijke netwerken. Al vijftien 
jaar is de Zoogdiervereniging een van de tien leden van de VOFF. Dit 
samenwerkingsverband heeft recent samen met andere partijen de Nationale 
Databank Flora en Fauna (NDFF) tot stand gebracht. Deze NDFF gaat de 
komende jaren als mega natuurdatabank voor burgers, overheden, beheerders 
en wetenschappers een hoofdrol spelen in de natuurbescherming in ons land. 
 
Daarnaast werkt de Vereniging met vijf andere organisaties samen in de 
Stichting Soortenbescherming Nederland. Deze koepelorganisatie streeft ernaar 
om soortenkennis te vertalen naar de bescherming van soorten en hun 
leefgebieden. 
Verder vindt sinds kort intensieve samenwerking plaats met de collega’s van 
Natuurplaza. 
Tenslotte is er sprake van tal van bilaterale (nationale en internationale) 
samenwerkingsrelaties waarbij zoogdieren steeds het uitgangspunt zijn. 
 
Opdrachten 
De Vereniging wordt grotendeels gefinancierd vanuit het positieve resultaat dat 
door de Stichting wordt behaald bij het uitvoeren van betaalde projecten voor 
derden. De Stichting fungeert daarmee als uitvoeringsorganisatie van de 
Vereniging, maar heeft tegelijkertijd de functie van ondersteuner van de 
Vereniging. Belangrijke opdrachtgevers van de Stichting zijn het rijk, provincies, 
gemeenten en terreinbeheerders. Ook bedrijven kunnen opdrachtgever zijn. Wij 
streven er daarbij naar om vooral projecten uit te voeren waarbij onze specifieke 
kennis ten volle kan worden benut en/of wordt vergroot. Naast het vergaren en 
gebruiken van kennis over zoogdieren gaat het ons ook om de daadwerkelijke 
bescherming van soorten en hun leefgebieden. 
 
Administratie en communicatie 
Het kantoor verzorgt de administratie, geeft informatie, helpt bij het organiseren 
van activiteiten, onderhoudt de website, en maakt het ledenblad Zoogdier en het 
waarnemerperiodiek Telganger.  
 
De Vereniging wil ook een actieve organisatie zijn voor haar leden en in 
zoogdieren geïnteresseerde personen en organisaties. De website is voor 
iedereen toegankelijk, en het secretariaat vervult een vraagbaakfunctie voor tal 
van personen. Door middel van een gerichte communicatiestrategie wordt onze 
boodschap via een groot aantal media overgebracht. De tijdschriften Zoogdier en 
Lutra worden ruim erkend als vaktijdschriften op het gebied van zoogdieren. Via 
projecten als “Het Jaar van de egel” en “Het Jaar van het wild zwijn” wordt 
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jaarlijks een bepaalde soort in het centrum van de belangstelling gebracht. Een 
groeiend aantal cursussen en symposia versterken het beeld van een actieve 
organisatie.  
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6. Vooruitblik  
 
Kernwoorden  
De beleidsplanperiode 2011-2015 kenmerkt zich door de kernwoorden 
onderzoeken, beschermen, verbinden en ondernemen.  
 
Rollen en taken 
De werkorganisatie speelt vanuit haar doelstelling een aantal rollen. In de eerste 
plaats zijn dat die van kennishouder en beschermer van zoogdieren en 
ondersteuner van de Vereniging. Daarnaast is de werkorganisatie partner van 
een groot aantal organisaties, belangenbehartiger voor kwaliteit van natuur en 
landschap, alsmede ondernemer. Bovendien is de werkorganisatie 
verantwoordelijk voor de medewerkers.  
Deze rollen en de daaruit voortvloeiende taken vormen de basis voor onze 
ambities en worden  in de komende beleidsplanperiode verder ontwikkeld in de 
jaarlijkse activiteitenplannen (Jaarplannen). 
  
Ambities  
De ambities van de werkorganisatie worden hieronder in algemene zin voor de 
gehele beleidsplanperiode geformuleerd. Zij worden concreet gemaakt in 
jaarlijkse activiteitenplannen. In ieder geval zijn de volgende ambities (alle te 
herleiden tot minimaal een van de vier hierboven genoemde kernwoorden):  
- dé kennisorganisatie zijn van alle in het wild levende zoogdieren en hun 

leefgebieden in Nederland (onderzoeken) 
- dé beschermer zijn van alle in het wild levende zoogdierpopulaties en hun 

leefgebieden in Nederland en daarbuiten (beschermen) 
- agenda bepaler zijn door in een vroeg stadium bij grootschalige ruimtelijke 

processen aan tafel te komen om proactief te kunnen handelen (ondernemen) 
- een organisatie zijn die een wezenlijk aandeel levert aan vorming en opleiding 

van onze toekomstige natuurbeheerders en makers van natuurbeleid 
(verbinden en ondernemen) 

- een belangrijke speler zijn op het gebied van toegepast ecologisch onderzoek 
(onderzoeken en ondernemen) 

- een wezenlijk aandeel leveren in de bescherming van natuur en landschap in 
Nederland (beschermen en verbinden) 

- voldoende uitdagende opdrachten binnenhalen om als onderneming verder te 
groeien (ondernemen) 

-  actieve deelnemer en initiatiefnemer zijn in relevante netwerken (verbinden). 
 
 
Ambitie – ONDERZOEKEN  
 De kennisorganisatie zijn van alle in het wild levende zoogdieren en hun 

leefgebieden in Nederland en daarbuiten.  
 Een belangrijke speler zijn op het gebied van toegepast ecologisch onderzoek. 
 
Om beide ambities waar te maken neemt de werkorganisatie de volgende 
onderzoeksrollen op zich:  
- Via langlopende projecten als NEM, Verspreidingsonderzoek en 

Zoogdieratlas.nl beschikt de werkorganisatie aan het einde van de komende 
beleidsplanperiode over ruim drie keer zoveel actuele verspreidingsgegevens 
als in 2010 in het geval was.  
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- Deze data worden geleverd aan de NDFF en vormen de basis van het 
standaardwerk “De Atlas van de Zoogdieren van Nederland” dat in de loop 
van de beleidsplanperiode verschijnt. Deze boekproductie dient niet alleen om 
de achterban te motiveren, maar vooral ook om door het toepassen van 
analysetechnieken meer te kunnen zeggen over onderwerpen als trends en 
dichtheden. Daarbij wordt niet alleen de stand van de zoogdierfauna goed 
weergeven, maar kunnen ook scenario’s worden gemaakt over wat er onder 
verschillende omstandigheden gebeurt of zou moeten gebeuren om tot 
gezonde populaties van wilde zoogdieren in ons land te komen en deze 
duurzaam in stand te houden.  

 
Dankzij de NDFF komen binnenkort veel natuurgegevens beschikbaar die voor 
onderzoek kunnen worden gebruikt. Door deze te combineren met databanken 
met abiotische gegevens kunnen tal van nieuwe kennisproducten worden 
gemaakt over soorten en hun leefgebieden. 
 
Onze bestaande kennis van zoogdieren wordt uitgebreid door vernieuwende 
projecten te stimuleren en door onderzoekers een platform te bieden om 
hierover te communiceren (via symposia, publicaties, tijdschriften). 
 
Onze nu nog beperkte kennis over de soortgroep roofdieren wordt in de komende 
periode opgebouwd. Met organisaties of personen die specialist zijn ten aanzien 
van een bepaalde soort of soortgroep wordt nauwe samenwerking gezocht.  
 
Daarnaast brengt de werkorganisatie kennis over habitats en leefgebied van 
zoogdieren samen op landschapsniveau. 
 
De kennisorganisatie wordt in de beleidsplanperiode 2011-2015 verder 
ontwikkeld door het: 
- vergroten van kennis over alle inheemse zoogdiersoorten en hun leefgebieden 

(autoriteit) 
- overdragen van kennis op professionals en vrijwilligers  
- vermarkten van kennis (ter opvulling van de kennislacune bij overheden en 

TBO’s) 
- meedenken en meedoen met innovatie en bevorderen van duurzaamheid 

(crisis) 
- samenwerken in kennisontwikkeling met andere PGO’s en kennisinstituten. 
 
 
Ambitie - BESCHERMEN (en beïnvloeden)  
 De beschermer zijn van alle in het wild levende zoogdierpopulaties en hun 

leefgebieden in Nederland en daarbuiten. 
 Vroeg in ruimtelijke processen aan tafel komen om proactief te kunnen 

handelen (agenda bepaler). 
 Een wezenlijk aandeel leveren in de bescherming van natuur en landschap in 

Nederland.  
 
Het huidige politieke krachtenveld in Nederland geeft weinig prioriteit aan 
natuur. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander natuur wel belangrijk 
vindt. Het is dan ook aan natuurbeschermingsorganisaties als de 
Zoogdiervereniging om het belang van de natuur in het algemeen en die van 
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zoogdieren in het bijzonder onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en 
burgers. 
 
Onze kennis verzamelen wij in eerste instantie om er zoogdierpopulaties en hun 
leefgebieden mee in stand te houden. Zoogdieren vormen een belangrijk en 
aansprekend onderdeel van de biodiversiteit in ons land. De aaibaarheid van veel 
soorten zoogdieren helpt ons om het natuurverhaal voor een breed publiek goed 
voor het voetlicht te kunnen brengen. 
 
Samen met collega organisaties binnen de VOFF en Stichting 
Soortenbescherming Nederland wil de werkorganisatie streven naar een 
effectievere natuurbescherming. Het gaat daarbij om de totale kwaliteit en 
kwantiteit van natuur en landschap in Nederland. Daarvoor zijn een goede 
wetgeving, handhaving en een ruimtelijke ordening nodig die vanaf het begin 
ecologische waarden meenemen in planvorming en uitvoering. 
 
In de komende beleidsplanperiode gaat de werkorganisatie zich nadrukkelijker 
richten op het cultuurlandschap en de stad. Daar valt nog veel winst te behalen 
voor mensen en zoogdieren. 
 
De werkorganisatie wil de bescherming van zoogdieren en hun leefomgeving 
waarmaken door: 
- zoogdieren een goede plek te geven in de veranderende nationale wetgeving 
-  de uitvoering van wettelijke verplichtingen ten aanzien van zoogdieren te 

faciliteren 
- de intrinsieke en economische waarde van zoogdieren meer onder de 

aandacht te brengen 
- zoogdieren als ambassadeur van landschapskwaliteit te positioneren 
- internationale wetgeving te benutten 
- mensen bij zoogdieren te betrekken 
- vanuit onze kennis het beleid te beïnvloeden (effectieve lobby organiseren) 
- voor een ‘anti-imago’ (“hindermacht”) te waken 
- zoogdieren een meer prominente rol in natuurbeleid en beheer te laten 

spelen. 
 
 
Ambitie - VERBINDEN 
Als medewerkers van de Steunstichting willen we goede en duurzame relaties 
onderhouden met:  

- onze collega’s binnen de Stichting  
- de Vereniging (dit is de organisatie die mensen bindt rond zoogdieren, 

zowel professionals als vrijwilligers) 
- verwante organisaties (VOFF, Natuurplaza, Soortenbescherming 

Nederland, Natuurbeschermingsorganisaties). Als gezamenlijke 
natuurbescherming is het immers goed één visie en strategie te hebben 
richting politiek en samenleving) 

- klanten en opdrachtgevers (onze opdrachtgevers en klanten komen via 
‘zoogdieren’ bij ons binnen. Door in kwantiteit en kwaliteit goed werk te 
leveren wordt verbondenheid gecreëerd) 

-  “mensen voor natuur” (alle natuurbescherming is voor en door mensen. 
De zorg voor zoogdieren en hun leefgebieden loopt dan ook via het 
vergroten van de betrokkenheid van mensen. Een groot deel van de 
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- de samenleving (alleen als er sprake is van een emotionele koppeling zal 
de samenleving open staan voor bescherming van een ‘zwakke’ waarde als 
natuur)  

- andere relevante maatschappelijke actoren (ongebruikelijke coalities met 
de politiek en het bedrijfsleven zijn nodig om het belang van 
natuur/zoogdieren te borgen). 

 
 
Collega’s   
Ieder medewerker draagt verantwoordelijkheid voor een prettig en stimulerend 
werkklimaat en constructieve onderlinge verhoudingen. Een goede onderlinge 
werkrelatie stimuleert dit. Samen bepalen we daarmee het succes van onze 
organisatie.  
 
Vereniging 
De Stichting is er ook voor de Vereniging. De bijzondere samenwerking tussen de 
leden en de waarnemers die onze achterban vormen en de medewerkers van de 
werkorganisatie onderscheidt ons van groene adviesbureaus. Vereniging en 
Stichting kunnen niet zonder elkaar. In de afgelopen jaren is het vertrouwen van 
werkgroepen en individuele leden in de werkorganisatie weer gegroeid. Aan die 
vertrouwensbasis moet blijvend gewerkt worden,  onder meer door het 
uitwisselen van informatie via persoonlijke contacten, websites en periodieken, 
door het mogelijk maken van publicaties, en door het (mede) organiseren van 
studiebijeenkomsten en excursies. Verder worden er meer cursussen 
georganiseerd dan voorheen het geval was, opdat onze kennis zich verder kan 
verspreiden onder belanghebbenden en geïnteresseerden. 
 
Ook wordt aandacht besteedt aan het werven, binden en opleiden van meer 
leden en waarnemers. Dit is niet alleen van belang voor het verkrijgen van een 
volledig en actueel beeld van de verspreiding van zoogdieren, maar ook bij het 
melden van zaken die zich in het ‘veld’ voordoen en die van belang zijn om door 
te geven aan daarvoor verantwoordelijke instanties. 
 
De Stichting ondersteunt de Vereniging door het: 

- werven, binden en opleiden van leden, waarnemers en vrijwilligers 
-  financieel mogelijk maken van activiteiten van de Vereniging 
- verzamelen en vergroten van kennis (door het aanbieden van een platform 

aan professionals en vrijwilligers, het bewerkstellingen van wisselwerking) 
- versterken van werkgroepen (door middel van netwerk, platform) 
- beheren en uitbouwen van een solide zoogdierdatabank 
- verzamelen en gebruiken van kennis over financieringsbronnen 

(fondsenwerving) 
- fungeren als netwerkorganisatie 
- laten ontdekken van zoogdieren door burgers (benutten positieve imago 

van de diergroep) 
- inhaken op de behoefte van de media naar bijzondere berichtgeving (zoals 

plaatsvond tijdens het “Jaar van de Egel”) 
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Verwante organisaties 
De verhuizing van het kantoor van de Vereniging naar Nijmegen is een bewuste 
keuze geweest. Hierdoor kan nauwer worden samengewerkt met de partners in 
Natuurplaza en kunnen zowel de onderlinge relaties als die met de wetenschap 
worden versterkt. Die mogelijkheden worden in de komende beleidsplanperiode 
nadrukkelijk benut door op allerlei niveaus naar samenwerking te zoeken en 
deze mogelijk te maken.  
 
Daarnaast wordt het lidmaatschap van de VOFF en van Stichting 
Soortenbescherming Nederland actief voortgezet. Nu de NDFF op de rails staat 
kan de VOFF zich weer meer gaan richten op het stimuleren van het gebruik van 
gegevens van flora en fauna door de belangrijkste gebruikersgroepen (burgers, 
overheden, beheerders en wetenschap). 
Samenwerking rond de NDFF blijft ook voor de komende jaren een belangrijke 
activiteit. Daartoe worden onze contacten met de St. Natuurinformatie 
(Waarneming.nl) gerekend. 
Via het Netwerk Ecologische Monitoring worden een relatie met het CBS 
bewerkstelligd. 
 
Via het Zoogdieratlasproject zijn tal van samenwerkingsrelaties aangeknoopt en 
versterkt met natuur en landschapsbeherende organisaties (provinciale 
Landschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, provinciale organisaties 
Landschapsbeheer), overheden (provincies, waterschappen, gemeentes) en 
andere in zoogdieren geïnteresseerde organisaties zoals IVN, KNNV, KNJV en 
Natuurmusea). Deze contacten willen wij ook na afloop van het project in stand 
houden teneinde onze doelstellingen te bereiken. 
 
De Zoogdiervereniging is voorts betrokken bij coalities zoals IUCN, Jaar van de 
Biodiversiteit en Het Landschapsmanifest. Deze coalities zijn van belang omdat 
deze een platform bieden om met andere partijen dan de gebruikelijke te werken 
aan de kwaliteit van natuur en landschap.  
 
Ook met kennisinstituten zoals Alterra, Universiteiten, Hogescholen en andere 
zoogdierorganisaties zoals Vereniging Het Edelhert en Vereniging het Reewild 
wordt de samenwerking versterkt door samen projecten op te zetten en uit te 
voeren. 
 
Internationale samenwerking wordt alleen voortgezet of nieuw aangegaan daar 
waar goede mogelijkheden liggen en de eigen tijdsinvestering beperkt kan 
blijven. De relatie met de Zoogdieren- en de Vleermuizenwerkgroep van het 
Vlaamse Natuurpunt alsmede de samenwerking in het tijdschrift Zoogdier en het 
organiseren van gezamenlijke symposia wordt voortgezet. Tevens is de Stichting 
lid van Batlife Europe. 
 
 
Ambitie – ONDERNEMEN 
 
De Stichting is een onderneming op ideële basis: de door de Stichting behaalde 
positieve rendementen op inkomsten uit onze ‘producten’ worden geïnvesteerd in 
de ontwikkeling van de doelstelling van de Stichting.  
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Nog meer dan in het verleden moeten we in de komende jaren ‘ondernemen’. 
Daarmee wordt bedoeld dat alle creativiteit en energie worden gebruikt om 
bestaande opdrachtgevers te behouden en nieuwe opdrachtgevers te vinden. 
 
Om succesvol te zijn bij de ‘verkoop van onze producten’ is het noodzakelijk dat 
de Stichting: 

- onderscheidend in de markt is 
- een duidelijk imago en een duidelijke niche heefteen herkenbare 

kwaliteit levert 
- klanttevredenheid voorop stelt 
- innovatief is in het ontwikkelen van nieuwe producten 
- concurrerend is (in kwaliteit en tarieven) 
- belangen van andere partijen kent en onderkent, en hun ‘taal’ spreekt 
- emotie van mensen weet te raken (via onderwerpen als leefgebied,  de 

stad als  leefgebied en cultuurlandschap) 
- vraaggericht opereert. 

 
De Stichting is opdrachtnemer van een groot aantal projecten. Door 
bezuinigingen en het huidige economisch tij worden opdrachtgevers gedwongen 
om zorgvuldiger te kiezen. Niet langer staat de relatie voorop bij het gunnen van 
opdrachten, maar prijs en kwaliteit. De concurrentie neemt daardoortoe. De 
Stichting kan zich daarbij vooral onderscheiden door kennis, betrouwbaarheid en 
kwaliteit. Op deze terreinen moet de Stichting zich dan ook verder ontwikkelen 
om onze positie en functie waar te kunnen blijven maken. 
 
De Stichting moet tevens effectiever acquireren. Daarvoor is een omvangrijk 
netwerk van doorslaggevend belang. Het bestaande netwerk is in de afgelopen 
jaren mede dankzij initiatieven van medewerkers, het Atlasproject en de VOFF 
sterk gegroeid. In de komende periode wordt dat netwerk in benut voor het 
verwerven van nieuwe opdrachten (“warme" acquisitie). Ook de NDFF biedt tal 
van mogelijkheden voor nieuwe producten die de Stichting samen met andere 
partners in de VOFF en Natuurplaza in de markt kan zetten. Gevoel voor de 
vraag van opdrachtgevers is daarbij belangrijker dan uit te gaan van eigen 
aanbod. 
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C. CONCREET - WAT GAAN WIJ DOEN? 

 

7. Strategisch: speerpunten  
 

In lijn met de Vereniging hanteert de Stichting in de periode 2011-2015 de 
volgende drie speerpunten: 
• uitbouwen van de kennisorganisatie 
• gestructureerde aandacht voor beïnvloeding 
• draagvlakversterking van de Vereniging. 

 
De voor de periode 2011-2015 te ontwikkelen activiteiten moeten uiteindelijk 
bijdragen aan de volgende drie (toetsbare) doelen welke aan het einde van de 
periode behaald dienen te zijn: 
 
De Zoogdiervereniging is: 

• dé kennisorganisatie en dé autoriteit op het gebied van zoogdieren in 
Nederland 

• dé belangenbehartiger voor zoogdieren in Nederland  
• hét platform voor zoogdieronderzoekers en zoogdierbeschermers. 

 

8. Programmatisch: kerntaken 
 
Voor de periode 2011-2015 zijn voor de Stichting de onderstaande kerntaken 
onderscheiden: 
 
 Verwerven en delen van kennis en informatie 
 Uitvoeren van beschermingsactiviteiten 
 Creëren van draagvlak  
 Beïnvloeden van beleid en beheer 
 Ondersteunen van de Vereniging bij het werven van vrijwilligers, 

waarnemers en leden. 
 

De werkzaamheden die in de planperiode 2011-2015 door werknemers van de 
Stichting worden uitgevoerd passen binnen een of meer van de hierboven 
genoemde kerntaken.  
 
De Stichting werkt concreet aan deze kerntaken door in opdracht van derden en 
de Vereniging onderzoeken en opdrachten uit te voeren, waardoor ook nieuwe 
kennis wordt vergaard. Daarnaast worden fondsen geworven voor 
beschermingsactiviteiten.  
De kerntaken worden nader in acties uitgewerkt en toetsbaar gemaakt in de 
Jaarplannen. 

 
Kerntaak: Verwerven en delen van kennis en informatie 
 
Inventarisatie en monitoring  
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Aan de basis van de studie naar en de bescherming van zoogdieren staat het 
verzamelen van gegevens: waar komen zoogdieren voor in ruimte en tijd? Om 
deze vragen te beantwoorden voert de Stichting verspreidingsonderzoek en 
aantalsmonitoring uit. Dit is mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Niet 
alleen de Vereniging zelf, maar ook derden (met name overheden, beheerders en 
initiatiefnemers van (ruimtelijke) ingrepen in het landschap) hebben behoefte 
aan gegevens over het voorkomen en de aantalsontwikkeling van zoogdieren in 
ons land.  
 
Sinds 2010 lopen aanvragen voor waarnemingsgegevens rechtstreeks via het 
Natuurloket en  niet meer via de Stichting. Het Natuurloket haalt de gegevens uit 
de NDFF, waar de Stichting vanaf 2009 haar gegevens in ondergebracht heeft. 
Het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de PGO’s en de 
stichting Gegevensautoriteit Natuur tijdens de bijeenkomst ‘Nederland duurzaam 
en groen’ op 16 september 2010 heeft de financiering van het 
Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren (noordse woelmuis, 
waterspitsmuis en boommarter) en de zoogdierenprojecten van het Netwerk 
Ecologische Monitoring (NEM) voor een periode van drie jaar veiliggesteld. 
Daarna moet de financiering komen uit de inkomsten van de stichting GaN, die 
als beheerder van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) optreedt.  De 
Stichting zal proberen een monitoringsproject voor gewone dwergvleermuis, 
laatvlieger en rosse vleermuis op te zetten. Dit zijn soorten van Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn, welke nog niet worden gemonitord. Daarnaast streeft de 
Stichting naar een monitoringproject van de twee met succes in Nederland 
geherintroduceerde zoogdiersoorten, otter en bever. 
 
Toegepast zoogdieronderzoek 
De niche van de Stichting ligt in het toegepaste onderzoek en richt zich op 
kennisvergaring ten behoeve van beheer en bescherming. Centrale vragen 
daarbij zijn: waarom bevinden soorten zich op bepaalde plekken, wat zijn 
bepalende factoren in dit voorkomen, en hoe kunnen deze factoren worden 
behouden of verbeterd?  
 
Tijdens de looptijd van het vorige meerjarenplan is de Stichting er volgens de 
doelstelling in geslaagd om meer financiën te verwerven voor toegepast 
onderzoek. Deze lijn zal worden doorgezet, onder andere voor vleermuizen in 
relatie tot windturbines, en voor het zeldzaamste zoogdier van de Rode Lijst, de 
eikelmuis.  
 
Een nieuw onderzoeksterrein voor de Stichting wordt ‘zoogdieren in relatie tot 
mensen’, met nadruk op  de leefgebieden ‘stad’ en ‘agrarisch cultuurlandschap’. 
In een sterk verstedelijkt en ingericht Nederland worden de relaties tussen 
zoogdieren en mensen steeds belangrijker. Dit geldt niet alleen voor 
vleermuizen, maar ook voor marters, vossen, wolven en andere zoogdieren. Het 
ligt in de verwachting dat bij gemeenten en provincies de vraag naar kennis over 
de relatie mens - zoogdier toeneemt. Daar wil de Stichting op inspelen. 
Voorbeelden van lopende toegepaste projecten zijn ‘vleermuizen en licht’ en 
‘vleermuizen en wind’.  
 
Cursussen 
Sinds 2010 vormen cursussen financieel goed lopende activiteiten.  
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De invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) per 1 
oktober 2010, waarbij gemeenten een loketfunctie krijgen voor de Flora- en 
faunawet, leidt tot een nieuwe markt voor cursussen voor gemeenten. Binnen de 
zoogdieren gaat het hier vaak om vleermuizen. De bestaande cursus 
‘Vleermuizen en Planologie’ voldoet aan deze behoefte. Daarnaast gaat de 
Stichting in dit kader de cursus ‘Herkennen vleermuiswaarden Quickscans’ 
geven. Verder wil de Stichting een inbreng leveren aan het programma van 
cursussen van derden, bijvoorbeeld over de Flora- en faunawet in het algemeen, 
en over overlast door zoogdieren als vleermuizen en steenmarter. 
 
 
Kerntaak: Uitvoeren van beschermingsactiviteiten 
 
Soorten en Leefgebieden 
Tijdens de looptijd van het vorige meerjarenplan hebben de 
soortenbeschermende organisaties, de provincies, de terreinbeheerders en het 
Ministerie van LNV gezamenlijk een nieuwe strategie uitgewerkt voor het actieve 
soortenbeleid: de leefgebiedenbenadering. Doel hiervan is het bereiken van een 
betere bescherming van bedreigde soorten planten en dieren binnen en buiten 
natuurgebieden. Dat kan worden bereikt door maatregelen te nemen op 
gebiedsniveau waarbij de effecten van maatregelen voor alle daar voorkomende 
soorten goed worden doordacht. Met eenzelfde set van maatregelen kan namelijk 
voor meer soorten een positief effect worden bereiken dan nu vaak het geval is. 
 
Ook wil de Stichting nieuwe mensen en organisaties betrekken bij het 
soortenbeleid, bijvoorbeeld door de beschermingsaspecten van zoogdieren in te 
brengen in ontwikkelingen op het gebied van ruimtegebruik, het beheer van de 
ecologische hoofdstructuur en de uitvoering van werk ten behoeve van de 
Europese Kaderrichtlijn Water. Nieuwe partijen zoals gemeenten, boeren, 
projectontwikkelaars, waterschappen, (landschaps)architecten, 
bouwondernemingen, en planners en beheerders van bedrijventerreinen worden 
nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen met vernieuwende projecten. 
 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het nieuwe, actieve 
soortenbeleid ligt grotendeels bij de provincie als onderdeel van het 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), alhoewel het ILG mogelijk onderdeel 
gaat uitmaken van de door het nieuwe kabinet aangekondigde bezuinigingen. De 
provincie maakt de plannen voor de relevante leefgebiedtypen binnen haar 
grenzen en bijbehorende soorten die er voorkomen. Deze uitwerkingsplannen 
leiden tot een agenda van projecten in het kader van de leefgebiedenbenadering 
voor de eerste ILG-periode (2010-2013) die de populaties van landelijk 
bedreigde soorten duurzaam moeten gaan beschermen. Deze agenda komt tot 
stand door bestaande doelen binnen ruimtelijke ontwikkelingen aan te passen, 
door een extra impuls te geven aan het beheer van natuurgebieden, en waar 
nodig  aanvullende beschermingsmaatregelen te nemen, ook buiten 
natuurgebieden. 
Voor de agenda van projecten is een lijst met bedreigde soorten planten en 
dieren opgesteld die als leidraad dient voor de beoordeling en prioritering van 
ingediende projecten. Op deze lange lijst staan bijna alle zoogdieren die volgens 
de landelijke Rode Lijst bedreigd of ernstig bedreigd zijn in hun voortbestaan. 
 
Wetgeving  
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Een belangrijke ontwikkeling tijdens de looptijd van dit meerjarenplan is de 
herziening van de natuurwetgeving, waarbij de Flora- en faunawet, de 
Natuurbeschermingswet en de Boswet geïntegreerd worden. Gezien het 
regeerakkoord wordt verwacht dat alleen voor soorten die volgens het Europees 
recht beschermde zijn, waaronder vleermuizen, een hoog beschermingsniveau 
gehandhaafd blijft. De Vereniging zal zich inzetten voor een goede wettelijke 
bescherming van zoogdieren. Dit gebeurt samen met collega-organisaties 
werkzaam binnen de Stichting Soortenbescherming Nederland. 
 
 
Kerntaak: Creëren van draagvlak  
 
Voor het creëren van draagvlak binnen de Vereniging en in de samenleving in 
het algemeen is een goede communicatie van doorslaggevend belang. Hiervoor 
beschikt de Vereniging over twee notities (Interne Communicatie en Externe 
Communicatie) waarin het betreffende beleid is vastgesteld. Dit beleid wordt in 
de komende beleidsplanperiode herijkt en daarna voortgezet. 
 
De tijdschriften Zoogdier, Telganger en Lutra en de websites 
Zoogdiervereniging.nl, Vleermuis.net en Zoogdieratlas.nl, alsmede de Interne 
Nieuwsbrief zijn bij het creëren en vasthouden van draagvlak van 
doorslaggevend belang. Ook het bedienen van de media via persberichten, 
interviews en andere bijdragen aan mediaprogramma’s zijn effectief gebleken en 
worden in de beleidsplanperiode gecontinueerd. 
 
Voor het interne draagvlak zijn de jaarlijkse Landelijke Zoogdierdag en de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) belangrijke ontmoetingsmomenten voor leden 
en medewerkers. Daarnaast wordt waar mogelijk bijgedragen aan de activiteiten 
van werkgroepen. 
 
Bijzondere projecten als “Het jaar van……” en het Zoogdieratlasproject zijn 
eveneens van essentieel belang voor het creëren van draagvlak voor zoogdieren 
en voor de Vereniging zelf,  zowel intern als extern. 
 
Relatie mens – zoogdier 
In de komende beleidsplanperiode wordt meer de nadruk gelegd op de relatie 
tussen mensen en zoogdieren. Willen we het draagvlak voor zoogdieronderzoek 
en bescherming vergroten, dan is het bereiken van de stedelijke bevolking van 
doorslaggevend belang. Steeds meer zoogdieren vinden te midden van mensen 
een belangrijk leefgebied. De stad kent uiteenlopende habitats voor zoogdieren, 
zoals gebouwen, parken, begraafplaatsen, recreatieterreinen, stadsrandzones en  
uitbreidingslocaties. Een belangrijk gegeven daarbij is dat de houding van 
stedelingen ten opzichte van natuur verschilt van die van buitenlui. De 
waardering van het voorkomen van zoogdieren kan uiteenlopen van een 
behoefte tot een sterke bescherming van soorten (bijvoorbeeld door geen jacht 
te willen) tot sterke afwijzing van plaagdieren.  
 
De relatie tussen mensen en (zoog)dieren komt de komende jaren meer centraal 
te staan in het werk van de Vereniging en Stichting. Dit geldt niet alleen voor het 
stedelijk gebied, maar ook voor het cultuurlandschap in brede zin. De Stichting 
denkt hiermee ook te kunnen inspelen op de vraag van opdrachtgevers 

 21



(provincies en gemeenten) naar ‘faunabeheerplannen’ en visies op natuur dicht 
bij de mensen.  
 
Aaibaarheid  
Voor draagvlak is emotie van doorslaggevend belang. Mensen zijn bereid zich 
voor soorten in te spannen of soorten in hun directe omgeving te accepteren als 
zij zich met die soorten verbonden voelen. Veel soorten zoogdieren beschikken 
over een hoog aaibaarheidsgehalte en lenen zich daardoor uitstekend voor een 
emotionele relatie van mensen met natuur. Hier ligt nog een groot terrein braak 
voor de Vereniging en de Stichting, zeker waar deze mensen stedelingen zijn.  
 
Het aantal ontmoetingen tussen stedelingen en zoogdieren gaat toenemen. 
Soorten als vossen, bevers en konijnen gedragen zich steeds zichtbaarder en 
dreigen een ‘huisdierstatus’ te krijgen. Aan de andere kant neemt de acceptatie 
van overlast door muizen, ratten en steenmarters af en de roep om bestrijding 
van deze soorten toe. Daartussen in zitten de vleermuizen die enerzijds worden 
geaccepteerd als insectenverdelgers, maar anderzijds ook als hinderlijk worden 
ervaren bij verbouwingsplannen.  
 
Het “Jaar van de Vleermuis” in 2011 is sterk gericht op goede informatie over de 
waarde van vleermuizen. Maar de campagne moet ook de emotionele 
verbondenheid (aaibaarheid) met vleermuizen vergroten.  
 
In zijn algemeenheid gaat de Stichting zich vooral inzetten voor het uitvoeren 
van gedragsstudies die antwoord moeten geven op vragen als “passen 
zoogdieren hun gedrag aan in een stedelijke omgeving?” De Vereniging moet 
daarbij de relatie leggen tussen de betekenis van zoogdieren voor mensen en 
van mensen voor zoogdieren. Door een positief beleid voor grotere zoogdieren 
zoals herten, zwijnen en bevers kunnen mensen meer van deze dieren genieten, 
neemt niet alleen het genieten. Aan de andere kant zal zo ook de schade 
veroorzaakt door deze soorten toenemen. De Vereniging moet steeds de baten 
en de kosten van meer natuur bij de mensen onder de aandacht brengen. 
 
 
Kerntaak: Beïnvloeden van beleid en beheer 
 
Zoogdieren spelen nog vaak een beperkte rol in beleid en beheer. Daar moet en 
kan de Vereniging verandering in brengen. Zoogdieren zijn de successoorten van 
natuurkwaliteit en natuurherstel. Het edelhert is de icoon van verbindingszones, 
otter en bever voor de kwaliteit van natte natuurgebieden en infrastructuur. De 
mogelijke terugkeer van wolf en lynx in Nederland staat symbool voor de 
veranderde houding van de West-Europese samenleving ten opzichte van natuur.  
 
Toch is er nog veel te doen om de waarde van de aanwezigheid van zoogdieren 
in ecosystemen goed in beleid en beheer verankerd te krijgen. In de eerste 
plaats is de kennis van zoogdieren bij overheden en terreinbeheerders veelal 
beperkt.  
Het digitale Zoogdieratlasproject dat op dit moment in alle provincies loopt en 
het Boekatlasproject dat hierop aansluit hebben tot doel om de kennis van 
voorkomen en verspreiding van zoogdieren in ruimte en tijd te vergroten. Die 
kennis is nodig om beheer- en instandhoudingstrategieën mee te onderbouwen. 
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De Vereniging beschikt over een beperkte capaciteit om zich in ruimtelijke en 
juridische trajecten te mengen. Daarom moet de beschikbare energie effectief 
worden ingezet  op het behoud van levensvatbare populaties en op een goede 
samenwerking met verwante organisaties die zich wel in dergelijke trajecten 
kunnen mengen. 
 
 
Kerntaak: Ondersteunen van de Vereniging  
 
Een van de hoofdtaken van de Stichting is het ondersteunen van de Vereniging. 
De Vereniging bestaat uit leden die geïnteresseerd zijn in kennis over en 
bescherming van zoogdieren. Van oudsher biedt de Vereniging een platform waar 
in zoogdieren geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en kennis, ervaring, 
visie en ambitie kunnen uitwisselen. Een aantal leden heeft zich nader 
georganiseerd in werkgroepen. Deze werkgroepen  richten zich op een soort of 
soortgroep en kunnen landelijk of regionaal werkzaam zijn. Daarnaast zijn er 
veel leden (en niet-leden) die als waarnemer actief zijn en zo de kennis over 
zoogdieren vergroten. Tenslotte zijn er de vrijwilligers die een functie vervullen 
in het besturen van (onderdelen van) de Vereniging, betrokken zijn bij 
activiteiten van de Vereniging, of uitvoerend werk verrichten op het kantoor van 
de Vereniging of daarbuiten. 
 
De werkorganisatie ondersteunt de Vereniging waar mogelijk door een 
administratie te voeren, door bepaalde activiteiten te organiseren of te 
ondersteunen, door leden te faciliteren  of te betrekken bij onderzoek of 
beschermingsactiviteiten, en door als vraagbaak te dienen. Verder verzorgt de 
Stichting een belangrijk deel van de communicatie via haar tijdschriften en 
websites. Ook het werven, binden en opleiden van leden, waarnemers en 
vrijwilligers is een taak van de Stichting. 
 
In de afgelopen periode is gebleken dat de hoeveelheid tijd die medewerkers aan 
de Vereniging kunnen besteden, begrensd is. De Stichting moet immers ook 
zorgen voor haar eigen continuïteit en dus een groot deel van de beschikbare tijd 
rendabel maken via opdrachten van derden. In de komende beleidsplanperiode 
wordt daarom jaarlijks door het bestuur de inzet van de werknemers van de 
Stichting ten behoeve van activiteiten van de Vereniging vastgesteld op basis 
van beschikbaar budget. Dit betekent dat jaarlijks prioriteiten moeten worden 
gesteld ten aanzien van de inzet van het management, de administratie en de 
communicatie. Jaarplan en begroting zijn hiervoor de geëigende middelen. 
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9. Middelen: mensen en geld 
 
 
Ook in de periode 2011-2015 wordt de noodzakelijke menskracht geleverd door 
bij de Stichting in dienst zijnde professionals. Deze medewerkers vormen het 
kapitaal van de Stichting.  
 
Voor de uitvoering van het meerjarenprogramma is de beschikbaarheid van 
voldoende financiële middelen een belangrijke voorwaarde. De voor de Stichting 
benodigde financiën worden vooral verkregen uit werkzaamheden die in opdracht 
van derden worden uitgevoerd. Daarnaast worden projectsubsidies verworven. 
 
Het surplus van de inkomsten van de Stichting wordt – samen met de inkomsten 
van de Vereniging – gedeeltelijk aangewend om de kosten van de Vereniging te 
dekken. Het gaat hierbij onder meer om de betaalde inzet van werknemers ten 
behoeve bestuursondersteuning, administratie, bescherming, communicatie en 
het werven van leden, waarnemers en vrijwilligers. 

 
In de afgelopen jaren waren hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar. 
Voor de Stichting is het echter wenselijk om ten behoeve van de continuïteit, als 
buffer voor financiële tegenvallers, en voor investeringen meer financiële ruimte 
te krijgen. Daarom wordt in de periode 2011-2015 gewerkt aan het meer 
financieel onafhankelijk maken van de Vereniging. Hiertoe worden de 
Verenigingsfinanciën losgekoppeld van die van de Stichting.  
Jaarlijks wordt door het bestuur bepaald hoeveel uren van de werkorganisatie 
beschikbaar zijn voor de Vereniging. Het uiteindelijke doel is om in de toekomst 
de financiering van de Vereniging voor het grootste deel te dekken vanuit 
inkomsten uit contributies, sponsoring en fondsen. 
 
Bij de Stichting werken momenteel 25 betaalde reguliere medewerkers en vier in 
projectverband. Daarnaast werken ook een wisselend aantal vrijwilligers en 
stagiaires bij de Stichting. Voor al deze medewerkers wil de Stichting een goede 
werkgever zijn. Dat betekent dat wordt gezorgd voor een positief werkklimaat in 
een aantrekkelijke kantooromgeving, goede arbeidsvoorwaarden, en een zekere 
mate van continuïteit. 
De werkorganisatie kan, indien de opdrachtenportefeuille daartoe aanleiding 
geeft, in de beleidsplanperiode bescheiden groeien naar ongeveer 30 
medewerkers. Dit is in grote mate afhankelijk van de mate waarin er wordt 
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geslaagd om het werk te verbreden naar alle zoogdiergroepen en naar de relatie 
zoogdieren en hun leefgebieden.  
 
Recent is duidelijk geworden dat onze belangrijkste opdrachtgevers, de 
overheden, sterk moeten bezuinigen. Het algehele politieke en economische 
klimaat is momenteel niet gunstig voor natuurbescherming. Dat betekent dat de 
Stichting nog creatiever en actiever moet worden bij het verwerven van externe 
opdrachten en aan de andere kant zeer nadrukkelijk moet letten op de 
beheersing van kosten. Naar verwachting zal de omzet in de komende jaren 
lager worden of zich stabiliseren. Resultaat kan alleen worden behalen door meer 
declarabele uren per medewerker te maken en door kwalitatief en kwantitatief 
uitstekend werk te leveren. 
 
Voor succes in de beleidsplanperiode moeten de volgende vaardigheden worden 
ontwikkeld of uitgebouwd: 
- gevoel voor beleid en krachtsverhoudingen (economie en politiek) 
- communicatie en adviesvaardigheden (klantgerichtheid) 
- vaardigheden in het indienen van onderbouwde zienswijzen op nationaal 

niveau 
- vaardigheden in het aanreiken van standpunten aan het netwerk 
- vaardigheden in ledenwerving en fondsenwerving communiceren, controleren 

en continueren. 

 

  

 25



Bijlage 1. De omgevingsanalyse 
 
In deze omgevingsanalyse worden trends en ontwikkelingen, sterktes en 
zwaktes, en kansen en bedreigingen beschreven die uit een eerdere verkenning 
van onze omgeving voortkomen. Daarbij behoort ook een doorkijk naar de 
financiën in de komende jaren.  
 
Trends en ontwikkelingen 
Voor een natuurbeschermingsorganisatie leven wij in een onrustige tijd. Het 
politieke en economische klimaat in Nederland heeft zich in de afgelopen jaren 
sterk gewijzigd. Natuur en landschap zijn al langere tijd geen hoofdpunt meer op 
de politieke agenda’s en natuur verliest door de economische crisis nog verder 
terrein. 
 
Voor de komende beleidsplanperiode zijn de volgende trends en ontwikkelingen 
belangrijk: 

- Economisch tij  
In deze periode van economische malaise wordt natuurbescherming in 
toenemende mate als een ‘luxe’ beschouwd waar de economie ‘last’ van 
zou hebben. Ook individuele burgers maken bewuster een afweging van 
wat wel en wat niet door middel van een lidmaatschap of gift gesteund 
wordt (economisering van de samenleving geldt ook voor natuur). 

- Politiek klimaat 
Het politieke landschap is gepolariseerd. Er zijn partijen die de 
hoofddoelen van het natuurbeleid niet langer ondersteunen, waardoor 
belangrijke en kwetsbare natuurwaarden verder onder druk komen te 
staan. 

- Publiek draagvlak  
Er is onder het publiek een toenemende aandacht voor de leefomgeving. 
Inheemse wilde zoogdieren kunnen daaraan een waarde toevoegen. Dit 
geldt voor zowel particulieren als bedrijven.  

- Positie in de samenleving (imago) 
De gemiddelde burger merkt weinig van natuur- en milieuorganisaties. 
Voor de buitenwereld is het vrijwel ondoenlijk om inzicht te krijgen in 
welke organisaties allemaal actief zijn, wat de verschillen tussen die 
organisaties zijn, en waarom die organisaties naast elkaar blijven bestaan. 
Er is behoefte aan een duidelijke spreekbuis voor de natuursector. 

- Internationale ontwikkelingen 
Natuur wordt steeds meer als systeem gezien waarbij de Europese natuur- 
en milieuwetgeving meer aandacht voor zoogdieren krijgt. De Europese 
wetgeving wordt daarmee voor de natuur steeds belangrijker. 

- Relatie tussen beleid en uitvoering 
Er is een gebrek aan relatie tussen beleid en uitvoering. Daarom is kennis 
nodig over de huidige stand van zaken, en over ingrepen en maatregelen 
en de effecten daarvan op zoogdieren en natuur. Overheden hebben deze 
kennis niet (meer). 

- Nieuwe fase in de historie 
De grote natuur- en milieuorganisaties worden niet meer gezien als 
organisaties van (bezorgde) mensen die opkomen voor wat zij belangrijk 
vinden, maar als onderdeel van het establishment. Wij zijn gevestigde 
orde geworden. Het huidige politiek/economische tij vraagt om nieuwe 
antwoorden van de gevestigde organisaties. 
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SWOT 
 
Sterktes 

 Deskundigheid en bindend vermogen 
 Nichespeler (dé kennishouder van de Nederlandse zoogdieren) 
 Kwaliteit onderzoek en advies 
 Kwaliteit communicatie 
 Succesvolle PGO 
 Netwerk 
 Ambitie  
 Duidelijk ideaal 

 
Zwaktes 

 Financiële basis 
 Kleine achterban 
 Te weinig acquisitie en marktkennis 
 Kwetsbaar back office (waaronder het ICT netwerk) 
 Kwetsbare omvang organisatie 
 Economische en politieke taal is niet eigen 

 
Bedreigingen  
Extern 

• Politieke klimaat: natuur verliest steeds vaker van andere thema´s, 
draagvlak voor natuur kalft af 

• Natuur lijkt geen geld op te leveren 
• Burgers hebben minder geld voor `luxe` van zoogdierbescherming 
• Overheden bezuinigen op structurele projecten  
• Geen eigen gezicht te midden van groot aantal 

natuurbeschermingsorganisaties 
• Geen sterk internationaal netwerk 

Intern  
• Aandacht voor beïnvloeding en bescherming geeft “anti”-imago 
• Gebrek aan focus leidt tot beperkte zichtbaarheid en beperkte effectiviteit  

 
Kansen 

• Kennislacune bij gemeenten, provincies, terreinbeherende organisaties 
(TBO’s) en waterschappen invullen 

• Internationale wetgeving benutten 
•  Beleidsontwikkeling voor keuze onderwerpen en onderzoek benutten 
• Verandering wetgeving aangrijpen om zoogdieren daarin een betere plaats 

te geven  
• Vanuit onze kennis beleid beïnvloeden en uitvoerders ondersteunen  
• Meer onderzoeksopdrachten voor de overheid omdat deze meer 

uitbesteed. 
• Natuur (zoogdieren) heeft een economische waarde, dit uitdragen en 

benutten.   
• Maatschappelijke heroriëntatie (vanwege crisis) op duurzaamheid 

benutten  
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• Meedenken met innovatie en creativiteit (gedreven door crisis)  
• Meer potentiële vrijwilligers door werkloosheid 
• Meer recreatie in Nederland waardoor natuur in Nederland politiek 

belangrijker wordt 
• Meer samenwerking tussen NGO’s (ook internationaal)  
• Compensatie bij grote infrastructurele/ruimtelijke projecten 
• Social media: communicatie vindt steeds vaker plaats via digitale 

netwerken zoals Hyves, Twitter en LinkedIn, oriëntatie op de kansen die 
zich hierin voordoen.  
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Bijlage 2. Organisatie 
 
 
Projectenorganisatie  
De Stichting is een projectorganisatie. Dat wil zeggen dat nagenoeg al het door 
de medewerkers van de Stichting uitgevoerde werk projectmatig (begrensd in 
tijd, geld en menskracht) geschiedt. De Stichting bestaat daarmee bij de gratie 
van betaalde projecten.  
 
Opdrachtgevers zijn overheden, terreinbeheerders, ondernemers en de 
Vereniging. 
Voor het voortbestaan van de Stichting is een gezond rendement (een positief 
financieel resultaat op de uitgevoerde activiteiten) noodzakelijk. Dit rendement is 
ook nodig om onze primaire taak, het ondersteunen van de Vereniging, te 
kunnen waarmaken. Een bedrijfsmatige werkwijze is een belangrijke voorwaarde 
voor het kunnen behalen van voldoende rendement. 
 
Alle (inhoudelijke) functies van de betaalde medewerkers van de Stichting zijn 
project gerelateerd. Alle functienamen dragen dan ook het woord project in zich 
(zoals projectmedewerker, projectleider). De variatie in functies wordt bepaald 
door de mate van: 

- verantwoordelijkheid (van uitvoerend tot eindverantwoordelijk)  
- capaciteit tot inverdienen (van eigen betaalde uren tot betaalde uren van 

collega’s)  
- complexiteit van het werk (van het organiseren van het eigen werk tot het 

organiseren van het werk van (meerdere) medewerkers en/of externen 
van verschillende niveaus 

- kennis (van gedegen basiskennis tot specialist in het vakgebied). 
Op grond hiervan is voor de projectorganisatie een functieindeling gemaakt in 
Project Medewerker, Senior Project Medewerker, Projectleider en Senior 
Projectleider. 
 
Om het werk van de projectorganisatie goed te laten verlopen wordt deze 
ondersteund door een facilitair team (Team Ondersteuning) bestaande uit een 
secretariaat, projectenadministratie, financiële administratie, personeelszaken, 
en ICT-ondersteuning. 
 
In de projectorganisatie worden per project nieuwe (tijdelijke) projectteams 
samengesteld waarin medewerkers zoveel mogelijk op basis van de in het 
project gewenste kwaliteit en de persoonlijke kwaliteit samenwerken aan een 
van te voren vastgestelde prestatie. 
 
In feite functioneert de Stichting als een bedrijf of groen adviesbureau. Het 
onderscheid met een commercieel adviesbureau betreft: 

- de ideële doelstelling 
- de wisselwerking met de achterban van de Vereniging (vrijwilligers, leden 

en waarnemers) 
- het benutten van kennis voor beschermingsdoeleinden. 

 
In de nieuwe beleidsplanperiode willen wij nog meer dan op dit moment al het 
geval is de activiteiten in projecten gaan organiseren, ook die waarvoor de 
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Vereniging opdrachtgever is. Daarbij worden projecten onderscheiden met een 
interne opdrachtgever (Vereniging) en externe opdrachtgevers (derden). 
 
Structuur organisatie 
Het bestuur van de Steunstichting VZZ (‘Stichting’) is eindverantwoordelijk voor 
de totale organisatie en de realisatie van de statutaire doelen. Het bestuur 
ontleent haar bevoegdheden aan de statuten en bestuurt op basis van door 
haarzelf vastgestelde beleidsplannen en jaarplannen. 
 
Voorbereiding en uitvoering van beleid is door het bestuur gedelegeerd aan een 
door haar aangestelde directeur. De directeur heeft hiertoe de beschikking over 
een organisatie (mensen en middelen). De directeur delegeert een deel van zijn 
bevoegdheden aan teamleiders.  
Samen met de teamleiders functioneert de directeur in een collegiaal 
management team (MT). De directeur en de teamleiders geven personele leiding 
aan de medewerkers (Team I en II en Ondersteuning). 
 
Schematisch ziet dat er als volgt uit:  
 
 

Bestuur 
Steunstichting

Directeur Team Ondersteuning

Team I Team II
 

 
 
Naast deze vaste (personele) structuur bestaat er een aparte projectstructuur die 
in de tijd en naar samenstelling sterk kan variëren. De verantwoordelijkheid voor 
grotere projecten berust daarbij bij (senior) projectleiders, de uitvoerende rol ligt 
bij (senior) projectmedewerkers. Senior projectmedewerkers kunnen ook volledig 
verantwoordelijk zijn voor kleinere projecten.  
 
Overleg 
Deze organisatiestructuur kent een eigen overlegstructuur. 
Het meest frequente overleg is het projectoverleg dat maandelijks plaatsvindt en 
waar het MT, alle projectmedewerkers en de projectadministrateur en financiële 
administrateur bij aanwezig zijn. Tijdens dit overleg worden alle belangrijke 
kwesties rond projecten besproken. 
Daarnaast vindt er per project overleg plaats in projectteams. De frequentie van 
dit overleg wordt bepaald vanuit de behoefte binnen het project.  
De inhoud van een teamoverleg gaat over zaken als het werkklimaat, periodieke 
planning en begrotingen. Afhankelijk van de wensen en behoeften van een team 
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wordt gedacht aan een frequentie van vier keer per jaar. Dit overleg kan 
gedeeltelijk gecombineerd worden met het halfjaarlijkse medewerkersoverleg. 
  
Dan is er nog individueel overleg tussen teamleider en medewerker. Dit betreft 
periodiek voortgangsoverleg, het jaarlijkse prestatie- en ontwikkelingsgesprek, 
en het beoordelingsgesprek/periodiekengesprek.   
 
 
 
Teams 
Voor een goed werkbare span of control van een leidinggevende is het nodig dat 
hij/zij leiding geeft aan een groep van maximaal acht tot twaalf personen. 
Gekozen is voor personele teams georganiseerd op basis van product-
marktcombinaties. In een personeel team heeft de teamleider voldoende ruimte 
om zijn/haar medewerkers de juiste (bege)leiding te geven. 
Gezien het aantal medewerkers in de organisatie en de te verwachten 
bescheiden groei binnen de werkorganisatie (totaal 29 medewerkers) is gekozen 
voor drie teams.  
 
Aansturing en zelfsturing  
De personele aansturing van de medewerkers vindt plaats door vaste teamleider, 
zijnde een lid van het Management Team. Voor het team Ondersteuning vervult 
de directeur de taak van teamleder.  
De functionele aansturing van medewerkers vindt plaats in projectverband door 
de aan dat project toegekende (tijdelijke) projectleiders. Voor het team 
Ondersteuning vindt de functionele aansturing plaats door een coördinator.  
 
De mate waarin een medewerker behoefte heeft aan sturing verschilt per 
persoon, per situatie, per project, en per tijdseenheid. Algemene uitgangspunten 
hierbij zijn dat:  

- de medewerkers van de Stichting goed opgeleide professionals zijn  
- het voor het eigen welbevinden en een goed functionerende organisatie 

essentieel is dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen en krijgen voor 
het eigen werk in het bijzonder en voor de organisatie als geheel 

- de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie moet liggen 
Taakverantwoordelijkheid 

- voor het maken van concrete afspraken met iedere medewerker 
afzonderlijk jaarlijks een drietal gesprekken wordt gevoerd: een prestatie- 
en ontwikkelingsgesprek, een functioneringsgesprek, en een 
beoordelings/periodiekengesprek. 

 
Groei en ontwikkelingsmogelijkheden 
De organisatie kent een aantal functies en functieniveaus op basis van wat nodig 
is om de organisatie goed te laten functioneren. Verandering van functieniveau 
van een medewerker kan alleen maar plaatsvinden als er een beschikbare functie 
vrij is in het geambieerde functieniveau. 
 
Verandering van functieniveau is ook mogelijk als een medewerker heeft 
aangetoond dat hij/zij in staat is om de bij een functie passende 
inverdiencapaciteit te leveren. 
De Stichting biedt haar medewerkers de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling 
en stelt daar jaarlijks een budget voor beschikbaar. Tijdens het jaarlijkse 
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ontwikkelingsgesprek wordt de ambitie van een medewerker besproken en wordt 
aangegeven in welke mate de werkgever kan bijdragen aan de realisatie van de 
ambitie.  
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Bijlage 3. Personeelsbehoefte 2011 -2015 (fte’s)  
 
      Nu   2011  Straks(2015) 
 
Directie      0,8  -  -   
 
MT      1,6  -  - 
 
Ondersteuning     2,8 

- Fin adm.         +0,3(m)  
- PZ/HRM   
- ICT    
- Secretariaat        +0,5(m) 
- Man. Onderst.    

 
- Databeheer    0,8    +0,4(h) 

 
Interne projecten    1,0 

- Verenigingszaken        +0,2 
- Cursussen   
- Vrijwilligers    
- Communicatie        +0,4(h) 
- Leden/fondsen werv.     --  +0,2(h) 
- Projecten      --   
- Zoogdieratlas     1,2 

 
Externe projecten     8,7    

- vleermuizen      --  +0,8(m) 
- muizen (incl. slaapmuizen)    --  +0,8(m) 
- knaagdieren (ha, ko, bev, eek)   --  -- 
- hoefdieren      --  -- 
- roofdieren (mart, vos, das)    --  -- 
- zeezoogdieren      --  -- 
- overig (mol, egel)     --  -- 
- ecologie/leefgeb. (toegep.ond.)   --  +0,8(a+) 

 
Totaal      18,9  18,9  24 
 
(m=mbo, h=hbo, a=ac.) 
 
Uitgangspunt: 
De omvang van de organisatie wordt gebaseerd op: vaste medewerkers jaarrond 
aan het werk 
 
Eind 2011 stopt het project Zoogdieratlas.nl. Daarmee komt 0,8 fte van tijdelijke 
medewerkers te vervallen. 
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