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Inleiding 
 

Communicatie is een belangrijk middel om de doelstellingen van de Zoogdiervereniging te bereiken. 

Binnen de vereniging is geconstateerd dat in 2015 communicatie, door een beperking in uren en 

budget, ondergeschikt is geraakt. Eind 2015 heeft het management-team daarom opdracht gegeven 

tot de ontwikkeling van voorliggend communicatieplan.   

 

Dit communicatieplan heeft als doel om in grote lijnen de richting aan te geven van wat we willen 

bereiken met onze communicatie-uitingen en het biedt daarnaast concrete ideeën om daar handen 

en voeten aan te geven. Het is geenszins de bedoeling om de communicatie middels dit document 

strak af te kaderen. Omgevingsbewustzijn, creativiteit en spontaniteit zijn namelijk cruciaal voor een 

natuurlijke communicatie.     

 

De hoofdvragen zijn:  

Welke ambitie hebben we voor de externe communicatie en wat willen we bereiken? Welke ambitie 

hebben we voor de interne  communicatie (zowel verticaal; tussen bestuur en werkgroepen, als 

horizontaal; tussen de werkgroepen onderling) en wat willen we bereiken? Welke keuzes moeten er 

vervolgens worden gemaakt om dit PR- en communicatiebeleid van de Zoogdiervereniging en al haar 

geledingen vorm te kunnen geven? 

 

De volgende vragen worden in dit plan beantwoord: 

- Welke verschillende doelgroepen kunnen er onderscheiden worden? 

- Wat zijn de communicatiedoelstellingen per doelgroep? 

- Welke middelen zijn er nodig om die doelstellingen te realiseren? 

- Hoe organiseren we de PR en communicatie, met specifieke aandacht voor de verdeling 

tussen het bureau en de vrijwilligers? 

 

Dit communicatieplan richt zich op de periode 2017-2020 en geeft een prioritering voor de te nemen 

stappen.  

  

Proces 

Voor het opstellen van voorliggend plan zijn de volgende stappen doorlopen : 

 

1. Op 4 februari 2016 is een brainstorm gehouden met bestuursleden en medewerkers van het 

bureau. 

2. De uitkomsten van deze brainstorm zijn verwerkt tot een concept-communicatieplan. 

3. Het bestuur leverde feedback op het concept-communicatieplan tijdens de 

bestuursvergadering op 6 september 2016. 

4. De feedback van het bestuur is meegenomen in een tweede conceptversie. 

5. Aan derden is  reactie gevraagd. Waaronder enkele ervaren communicatieadviseurs en de 

deelnemers (leden) aan de werkbijeenkomsten ter voorbereiding van de Toekomstvisie. 

6. De tweede conceptversie is besproken tijdens de bestuursvergadering op 25 oktober 2016.  

7. Dit plan is vervolgens gepresenteerd tijdens de Algemene Leden Vergadering, op 5 november 

2016. 
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Naast de brainstorm en de input van het bestuur is gesproken met medewerkers van andere 

soortenorganisaties (Raymond Creemers (RAVON), Laurien Holtjer (Sovon) en Kars Veling 

(Vlinderstichting)). Ook de uitkomsten van de Sleutelvrijwilligersbijeenkomst (15 november, 2014) en 

de brainstorm over verenigingstijdschrift Zoogdier (22 september, 2016) zijn meegenomen in 

voorliggend document.  
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Doelstelling 

Recentelijk is, met inbreng van bestuur, werkgroepen en bureau de “Toekomstvisie 

Zoogdiervereniging 2016-2020” ontwikkeld. In dit document is de visie en missie van de 

Zoogdiervereniging verwoord en zijn strategische keuzes gemaakt. Communicatie is een belangrijk 

instrument om uitvoer te geven aan de missie. Onderstaande strategische keuzes zijn hierin leidend 

en bieden richting aan het communicatiebeleid van de Zoogdiervereniging. In de toekomstvisie is de 

visie en missie van de vereniging als volgt verwoord; 

 

“Visie en Missie 

In onze visie leven in het wild levende zoogdieren duurzaam in veilige leefgebieden en waardeert de 

Nederlandse samenleving de aanwezigheid van deze soorten positief. 

 

Het is onze missie om bij te dragen aan het versterken en behouden van alle in het wild levende 

zoogdierpopulaties in Nederland en om hierbij als vereniging herkend en erkend te worden als een 

waardevolle en onmisbare partner voor overheden, beleidsmakers, wetenschappers, professionals, 

vrijwilligers, adviesbureaus en bedrijven. 

 

We willen dit bereiken door als Zoogdiervereniging met de gecombineerde inzet van vrijwilligers en 

bureaumedewerkers informatie te verzamelen over zoogdierpopulaties in Nederland en door middel 

van onderzoek, publicaties en cursussen als kenniscentrum onze expertise in te zetten ten behoeve 

van de bescherming van deze populaties.” (Toekomstvisie Zoogdiervereniging 2016-2020) 

 

De strategische keuzes zijn vervolgens als volgt geformuleerd:  

 

1.  We gaan onze rol als onafhankelijk kennis- en innovatiecentrum voor alle zoogdiersoorten 

versterken. 

2.  We richten ons hierbij op de acquisitie en uitvoering van grotere kennisintensieve projecten. 

3. We intensiveren de samenwerking tussen de werkgroepen met vrijwilligers en de professionals 

van het bureau en profileren ons als kenniscentrum dat beschikt over en gebruik maakt van 

data verzameld door meetnetten van vrijwilligers. 

4. We werken gestructureerd samen met partijen in het veld bij het ontwikkelen van 

soortenkennis en het uitvoeren van veldwerk en presenteren ons als een platform voor 

samenwerking met partijen in het veld om zo als vereniging het volledige werkveld van in het 

wild levende zoogdiersoorten te kunnen bestrijken 

5. We groeien na een periode van krimp weer door naar een bureau dat in staat is om op een 

bedrijfsmatig duurzame basis grootschalige projecten uit te voeren.” 
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Huidige situatie 

Wat betekenen bovenstaande keuzes voor het communicatiebeleid van de Zoogdiervereniging? 

Zoals gezegd heeft communicatie, als gevolg van beperkte middelen, binnen de Zoogdiervereniging 

de laatste jaren (te) weinig aandacht gehad. In de Toekomstvisie wordt juist uitdrukkelijk een beroep 

gedaan op communicatie; 

1. om onze positie als onafhankelijk kennis- en innovatiecentrum te versterken bij potentiële 

partners en opdrachtgevers; 

2. om draagvlak te creëren onder Nederlanders (het algemene publiek) voor de bescherming 

van wilde zoogdieren, en;  

3. om de samenwerking te intensiveren binnen de vereniging.  

Het valt dus niet te ontkennen dat er een grote opgave ligt wat betreft communicatie.   

Gestructureerde interne communicatie wordt gemist binnen de organisatie en is nodig om de 

samenwerking tussen de geledingen te versterken. Voorheen voorzag de nieuwsbrief ‘Zoogmail’ 

(deels) in deze behoefte, maar deze is een aantal jaar geleden opgeheven. Tijdens een 

sleutelvrijwilligersbijeenkomst in november 2014 hebben de vrijwilligers aangegeven behoefte te 

hebben aan “goede informatie-uitwisseling alle kanten op”. Ook willen de vrijwilligers dat 

werkgroepen, bestuur en bureau aanspreekbaar zijn. Daarnaast willen zij meer betrokken worden bij 

programma’s en projecten.  

Een kleine analyse van de huidige inzet van middelen: 

 

Social media 

De facebook-pagina van de vereniging heeft op het moment van schrijven (14 september 2016) 2121 

likes, dagelijks groeit dit aantal met 1 a 2. Uit een kleine analyse van de afgelopen drie maanden (15 

april t/m 15 juli) blijkt dat onze berichten gemiddeld een bereik hebben van ca 1800 personen. Onze 

twitteraccount kent momenteel 5673 volgers. Naast (een deel) van onze leden, bereiken we met 

social media dus ook een aanzienlijke groep mensen (het algemene publiek) die we met de 

traditionele media niet weten te bereiken. Facebook is nog altijd groeiende, Twitter lijkt minder 

populair te worden. 

 

Website 

De website heeft een groot bereik en wordt dagelijks bezocht door 800-1000 unieke bezoekers. Het 

bedient een veelheid aan doelgroepen; de website biedt informatie aan partnerorganisaties en 

opdrachtgevers over de diensten van de vereniging, het biedt onze vrijwilligers en leden 

projectinformatie en het algemene publiek informatie over de inheemse zoogdieren. De website 

wordt doorgaans als weinig aantrekkelijk ervaren. Ook is de website nogal onoverzichtelijk en niet 

erg actueel.   

 

Zoogdier 

Het tijdschrift Zoogdier is het populairwetenschappelijk ledenblad dat de Zoogdiervereniging samen 

met het Belgische Natuurpunt uitbrengt. Alle circa 1600 leden van de vereniging krijgen Zoogdier 

thuisgestuurd. Een lezersonderzoek in 2013 laat zien dat de leden over het algemeen zeer tevreden 
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zijn over de inhoud van Zoogdier. Een brainstorm in september jl. over de toekomst van Zoogdier 

heeft nieuwe inzichten over de profilering van het blad opgeleverd. Het tijdschrift mag een breder 

‘lichtgroen’ publiek aanspreken en kan, meer nog dan nu het geval is, een podium bieden aan onze 

werkgroepen en leden/vrijwilligers. 

 

Lutra 

Lutra is het wetenschappelijke, peer-reviewed, tijdschrift van de Zoogdiervereniging en komt 

tweemaal per jaar uit. De toekomstige potenties van het blad worden momenteel onderzocht in 

opdracht van het bestuur. In voorliggend communicatieplan wordt Lutra daarom buiten 

beschouwing gelaten.    

 

Nieuwsbrieven 

Digitale nieuwsbrieven bieden de mogelijkheid om, doorgaans op vaste momenten, een selectieve 

doelgroep te bereiken. De Zoogdiervereniging kent onder andere een ‘NEM-zoogdier’-nieuwsbrief, 

de Telganger en de ‘kijk op exoten’-nieuwsbrief. Ook de werkgroepen beschikken in veel gevallen 

over hun eigen nieuwsbrief. Daarnaast beschikt de vereniging over een Interne Nieuwsbrief (voor 

medewerkers, bestuur, sleutelvrijwilligers en werkgroepen). Hier wordt echter voornamelijk door het 

bureau in gepubliceerd. In de huidige situatie wordt er een nieuwsbrief gemist om de interne 

communicatie (tussen werkgroepen onderling en bestuur) te faciliteren. Momenteel is er geen 

externe nieuwbrief voor opdrachtgevers en andere professionele organisaties. 

 

Evenementen 

Evenementen als de Sleutelvrijwilligersdag, de Zoogdierdag en de Algemene Ledenvergadering zijn 

het resultaat van de gezamenlijke inzet van bureau, vereniging en werkgroepen. Ze dragen bij aan de 

sociale cohesie binnen de vereniging en zijn een viering van het feit dat we samen de 

Zoogdiervereniging vormen. Primaire doelgroep zijn dan ook de vrijwilligers en leden en als zodanig 

zijn het dé contactmomenten tussen bestuur, bureau, werkgroepen en andere leden of vrijwilligers. 

  

Evenementen als Egelweekend en  Nacht van de Vleermuis richten zich met name op het algemene 

publiek. Met name de Nacht van de Vleermuis heeft een groot bereik en draagt als zodanig bij aan de 

naamsbekendheid van de Zoogdiervereniging. 

 

Communicatie via externe media 

Het algemene publiek wordt momenteel met name bereikt via externe media. Onze berichten op de 

natuur-nieuwssite Nature Today bereiken een groot publiek. Ook items bij Vroege Vogels worden 

goed bekeken of beluisterd. Daarnaast biedt de samenwerking met Vivara goede mogelijkheden om 

veel mensen te bereiken buiten onze leden, die welwillend staan tegenover natuurbescherming. 

Andere externe media (nieuwssites, groene tijdschriften en dagbladen) worden nog slechts 

sporadisch benut. 
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Doelgroepenanalyse 
 

De Zoogdiervereniging kent in haar werkveld een veelheid aan doelgroepen. Om te komen tot 

overzicht en helderheid is gekozen voor een indeling in drie doelgroepen; Leden en vrijwilligers; 

Professionals / partners; Algemeen publiek: natuurbezoekers.  

 

 

1. Leden en vrijwilligers 

Circa 1600 leden en ongeveer eenzelfde aantal vrijwilligers zijn betrokken bij de activiteiten van de 

Zoogdiervereniging. De groepen overlappen; niet elke vrijwilliger is lid en niet elk lid is ook als 

vrijwilliger actief. De leden en vrijwilligers zijn ons kapitaal; zonder hen is de doelstelling van de 

Zoogdiervereniging niet te realiseren.  

 

Maar wie zijn nou die leden en vrijwilligers? Helaas is het momenteel niet mogelijk om met behulp 

van ons ledenadministratiesysteem een gedetailleerd beeld te krijgen van onze vrijwilligers en leden. 

Recentelijk verscheen de rapportage van een enquête-onderzoek onder ruim 2000 

natuurwaarnemers naar hun motivaties en visies (Ganzevoort & Van den Born, 2016). Gemiddeld 

waren de geënquêteerden 10,4 jaar actief als natuurwaarnemer. De gemiddelde leeftijd was met 

53,7 jaar relatief hoog (gemiddelde leeftijd Nederlanders is 41,3 jaar). 75% van de ondervraagden 

was man en een groot deel (62%) was hoogopgeleid (HBO of academisch). Ruim de helft van de 

ondervraagden was zelf ook werkzaam in de groene sector. 61,6% van de ondervraagden geeft 

waarnemingen van zoogdieren door.  

 

Ook is de geënquêteerden gevraagd hoe zij contact houden met natuurorganisaties waar ze bij 

betrokken zijn. Met name nieuwsbrieven (72,7%) en tijdschriften (49,3%) bleken populair. Volgens de 

auteurs van het onderzoek is het internet onder de ondervraagden een populaire manier om meer 

de dialoog aan te gaan. Helaas wordt in het onderzoek niet expliciet gemaakt welke internetkanalen 

daar mee bedoeld worden. Bij de vraag waar deelnemers meer informatie over willen is het 

opvallend dat men vooral meer informatie over natuurbeleid (47,5%) en wetenschappelijk onderzoek 

(46,6%) zou willen ontvangen. Aan informatie over bijzondere waarnemingen of activiteiten bleek 

veel minder behoefte. De hoogst scorende motivaties voor het doen van het vrijwilligerswerk waren; 

verbonden zijn met de natuur, zelf meer leren van de natuur, bijdragen aan bescherming en beheer 

en tijd buiten doorbrengen.  

 

 

2. Professionals / partners 

De doelgroep ‘professionals’ is een zeer diverse groep. Het gaat daarbij om werknemers van 

(potentiële) partners als overheden, bedrijven (o.a. adviesbureaus), terreinbeherende organisaties 

en ideële instellingen. We richten ons op de beslissers binnen deze organisaties, zoals boswachters, 

projectleiders en beleidsambtenaren. Veelal zijn zij hoog opgeleid (HBO of academisch) en hebben zij 

een groene opleiding genoten. Zij hebben een persoonlijke interesse in de natuur en zij zijn, vanuit 
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een professioneel oogpunt, geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen in het groene werkveld, zoals 

beheermaatregelen en regelgeving. Een deel van deze groep is tevens lid van de Zoogdiervereniging.   

 

3. Algemeen publiek: de lichtgroene Nederlander 

Onder de noemer ‘algemeen publiek’ kan in feite iedereen geschaard worden. Om de groep 

helderder te formuleren kiezen we de lichtgroene Nederlanders; Nederlanders met een persoonlijke 

interesse in de natuur.   

 

Van 1996 tot 2013 is, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving, een groot enquête-

onderzoek uitgevoerd naar draagvlak voor natuur en natuurbeleid onder de Nederlandse bevolking 

(De Boer et al., 2014). De resultaten van dit onderzoek bieden zicht op hoe ‘de gemiddelde 

Nederlander’ de natuur in ons land waardeert. Uit de resultaten blijkt dat het draagvlak voor natuur 

relatief groot is. Een ruime meerderheid vindt bescherming van natuur en bijzondere flora en fauna 

belangrijk. Ook blijkt dat meer dan 60% van de Nederlanders regelmatig een natuurgebied bezoekt. 

Met de communicatie-uitingen van de Zoogdiervereniging richten wij ons met name op deze groep; 

mensen die geregeld de natuur bezoeken en sympathiseren met onze missie.  

 

Om te begrijpen wat de motieven van natuurbezoekers zijn, is door Alterra een onderzoek (Goossens 

& De Boer, 2008) gepubliceerd naar de recreatiemotieven van doelgroepen van onder andere 

natuurorganisaties. Zij beschrijven een indeling welke is ontwikkeld door Elands en Lengskeek die vijf 

verschillende motieven voor natuurbezoek beschrijven: amusement, afleiding, interesse, vervoering 

en toewijding. Empirisch onderzoek door Bauman et al. (2003, in Gerritsen & Goosens, 2004) laat 

zien dat met name ‘afleiding’ en ‘vervoering’ belangrijke motieven zijn om de natuur te bezoeken. 

  

Daarnaast richten we ons in het bijzonder op jongeren. Aangezien het onderzoek van Ganzevoort & 

Van den Born laat zien dat de groep natuurwaarnemers behoorlijk vergrijst is, is het goed om het 

belang van de natuur en het belang van natuurwaarnemingen onder de aandacht te brengen bij 

jongeren. Zij zijn immers de vrijwilligers van de toekomst. 

 

Grofweg kunnen de doelgroepen als volgt gepositioneerd worden (met dank aan Jan Buys):  
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Strategie 

 

De strategische keuzes uit de toekomstvisie zijn vertaald naar een aantal doelen per doelgroep. De te 

kiezen strategie om de doelgroepen te bereiken verschilt sterk tussen doelgroepen is dan ook per 

doelgroep uitgeschreven.  

 

Leden en vrijwilligers 
 

1. Het versterken van het contact binnen de vereniging 

We verstevigen de band door actief het persoonlijk contact met elkaar aan te gaan en 

contactmomenten te creëren. Door ontmoeting ontstaat vertrouwen, door dialoog ontstaat begrip.  

Om het contact verder te versterken moeten bestuur, bureau en werkgroepen, toegankelijk en 

transparant zijn. We zijn altijd beschikbaar voor vragen en voorstellen en staan open voor kritiek. 

Daarnaast betrekken we leden, vrijwilligers en werkgroepen actief bij onze activiteiten en projecten. 

Vrijwilligers moeten weten dat hun data en waarnemingen in goede handen zijn bij de 

Zoogdiervereniging. Dit doen we door open en transparant te zijn over wat we met die data doen. 

We koppelen terug wat de uitkomsten zijn van een onderzoek of project en vragen om input. We 

doen het tenslotte samen. Kies dus voor openheid van zaken, maar ben wel realistisch naar hen toe. 

 

We ontwikkelen binnen de vereniging een laagdrempelig medium om het contact tussen de 

geledingen onderling te bevorderen. Een medium dat zeer geregeld verschijnt waar werkgroepen, 

bureau en bestuur hun vragen en activiteiten kenbaar kunnen maken. Meer uitwisseling tussen de 

verschillende werkgroepen onderling, het bestuur en het bureau zal het eenheidsgevoel en de goede 

sfeer binnen de vereniging bevorderen. Daarnaast hebben we allen interessante informatie te delen; 

nieuwe inzichten, onderzoeksmethoden of waarnemingen.  

 

2. Bestaande leden en vrijwilligers betrokken houden 

Het is van groot belang om waardering uit te spreken voor de inzet van leden en vrijwilligers in al 

onze communicatie-uitingen. Het mag dus geen holle kreet zijn; benoem de betrokkenen en het werk 

dat zij verricht hebben. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd en doen het vrijwilligerswerk vanuit hun 

idealen. We benoemen dus wat het belang is van hun inzet voor het behoud van wilde 

zoogdierpopulaties in ons land. 

 

3. Kennisbevordering bij onze vrijwilligers 

Het is van belang om vrijwilligers de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen. Onze vrijwilligers 

willen graag groeien in kennis en kunde. Dit kan door bijvoorbeeld cursussen aan te bieden, maar 

ook door kennis met hen te delen middels inhoudelijk goede artikelen in Zoogdier en Lutra. Zo 

houden we tevreden vrijwilligers en vergroten we daarnaast het kennisniveau. Daarnaast willen we 

het delen van kennis binnen de verenging bevorderen. Uitwisseling van kennis zorgt voor een hoger 

kennisniveau in de vereniging.   
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Samenvattend is de kernboodschap aan de vrijwilligers: “Je wordt gewaardeerd, want jouw inzet is 

onmisbaar bij de bescherming van en kennisverwerving over Nederlandse wilde Zoogdieren. We 

staan open voor jouw ideeën en vragen.” 

 

Meetbare doelen voor 2020 

We zijn als Zoogdiervereniging tevreden wanneer vrijwilligers en werkgroepen proactief hun 

belevenissen, bevindingen en activiteiten delen binnen de vereniging met behulp van een 

gezamenlijk te ontwikkelen medium. Daarnaast stellen al onze leden en vrijwilligers (per lid) 

tweemaal zoveel waarnemingen/data ter beschikking aan de vereniging dan in 2016. Onze leden 

verzorgen zelf, met steun van het bureau, een jaarlijks opleidingscurriculum voor leden.   
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Professionals 
 

1. Onze capaciteiten en mogelijkheden onder de aandacht brengen 

De Zoogdiervereniging is het onafhankelijk kennis- en innovatiecentrum voor alle inheemse 

zoogdiersoorten in Nederland. Wij acteren op wetenschappelijk niveau en leveren kwaliteit.  

Dit laten we zien door kennis te delen. Waarbij we bewust kiezen welke kennis we wanneer delen. 

Onze medewerkers en vrijwilligers vertegenwoordigen de deskundigheid van de Zoogdiervereniging. 

Zij zijn immers persoonlijk expert. We kunnen dus onze deskundigheid een gezicht geven. 

Bijvoorbeeld door op de website een korte CV van de medewerkers te plaatsen, maar ook door hen 

consequent als auteur bij artikelen, boeken en brochures op te nemen en geregeld deel te laten 

nemen aan symposia.  

 

2. Kennis vergroten over (goed beheer van) inheemse zoogdieren 

We delen onze kennis waar mogelijk en zijn toegankelijk voor professionals met vragen over 

bescherming. Zo nemen we, wanneer gevraagd, deel aan ronde tafelgesprekken op beleidsniveau en 

bieden actief aan om deel te nemen wanneer we niet worden uitgenodigd. Ook brengen we geregeld 

boeken en brochures uit over goed beheer. Daarnaast zijn onze visiedocumenten vrij beschikbaar. 

Ook nemen we deel aan symposia om onze kennis te delen.    

 

3. Draagvlak creëren voor het belang van behoud en bescherming van zoogdieren 

We zoeken actief het debat op. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan symposia en opiniestukken en 

artikelen in kranten en vakbladen. Ook staan wij open voor de pers. Onze visie verwoorden we in 

visiedocumenten (zoals ‘standpunt overlast bevers’). We benutten daarbij onze kennis; onze visie is 

altijd gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en we erkennen daarin de diverse belangen 

(economische belangen, cultuurhistorie, gebruikswaarde van de natuur, etc.). We zijn geen 

actiegroep, maar geloven in een duurzame samenleving met wilde zoogdieren.  

 

We bieden daarnaast onze communicatiemiddelen aan als platform voor de discussie. Een tijdschrift 

als Zoogdier leent zich daar zeker voor. 

 

Samenvattend is de kernboodschap aan de professionals: “Als inspirerend en onafhankelijk 

kenniscentrum werken we graag met u samen aan kennisbevordering en bescherming van 

Nederlandse wilde zoogdieren.” 

 

Meetbare doelen voor 2020 

We zijn als Zoogdiervereniging tevreden wanneer onze deskundigheid (van leden en medewerkers) 

minimaal tien keer per jaar gevraagd wordt op beleidsniveau bij hogere overheden (Rijk en/of 

Provincie). We bereiken jaarlijks met onze communicatiemiddelen 70% van de groene professionals 

in het land. 
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Algemeen publiek: de lichtgroene Nederlander 
 

Om te komen tot betrokken burgers is (in veel gevallen) een attitudeverandering nodig. We hanteren 

hiervoor het volgende stappenplan;  

A. Informeren  

B. Betrekken 

C. Activeren  

 

1. Informeren: over de vereniging en de wilde Nederlandse zoogdieren 

Wij kunnen onze naamsbekendheid vergroten door natuurbezoekers op de hoogte te brengen van 

unieke en onverwachtse ervaringen in de natuur. Dit kan met behulp van onze eigen social media 

kanalen, maar ook door gebruik te maken van externe media en natuurlijke partners, die grote 

groepen lichtgroene burgers bereiken, zoals  Vivara of een tijdschrift als Roots. Maar ook middels 

aansprekende filmpjes op Facebook.  

 

2. Betrekken 

Vervolgens kan de verwondering gewekt worden over deze prachtige dieren. ‘Vervoering’ is een 

belangrijke motivatie voor de natuurliefhebber. Bijvoorbeeld door bijzondere feitjes en 

waarnemingen en aansprekende foto’s te delen met het brede publiek (ook uit gesprekken met 

medewerkers van andere soortenorganisaties blijkt dat dit aanspreekt). Social media zijn daar erg 

geschikt voor, gezien het grote bereik. Ook kan onze vereniging voor een beleving zorgen door 

natuurbezoekers te helpen zoogdieren zelf te zien, middels tips, excursies, filmpjes etc. Om tot een 

attitudeverandering te komen kunnen we mensen informeren over de intrinsieke waarde van wilde 

zoogdieren; wilde zoogdieren maken (onderdeel uit van) gezonde natuurgebieden. 

 

3. Activeren: Doe mee 

Aanwas van nieuwe vrijwilligers is nodig om onze slagkracht te behouden of uit te breiden. 

Toekomstige vrijwilligers zullen niet allemaal veel weten van zoogdieren. Het is dus van belang dat er 

ook ‘instapprojecten’ zijn; laagdrempelige vrijwilligersprojecten waar iedereen aan deel kan nemen. 

Fanatieke tellers zijn vervolgens misschien weer te verleiden tot ander vrijwilligerswerk, zoals 

deelnemen in  meetnetten en bescherming. We werven door mensen te vragen voor concrete 

projecten, in plaats van algemene oproepen. Het is belangrijk dat eventuele toekomstige vrijwilligers 

zich een goed beeld kunnen vormen van de werkzaamheden die het werk behelst, eventueel 

voorzien van de te verwachten tijdsinvestering.   

 

Tot slot hebben we tijdens publiciteitsmomenten een groter bereik. Publiciteitsmomenten kunnen 

we zelf creëren (nieuwsbericht van interessante onderzoeksresultaten) of ontstaan op natuurlijke 

wijze (waarneming wolf).  Dit is het natuurlijke moment om aan ledenwerving te doen. 

 

Samenvattend is de kernboodschap aan de natuurbezoekers: “Help de Zoogdiervereniging met de 

noodzakelijke bescherming van mooie, interessante en verrassende zoogdieren.”  

 

Meetbare doelen voor 2020 
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We zijn als Zoogdiervereniging tevreden wanneer we wekelijks met onze communicatie-uitingen 

minimaal 20.000 mensen bereiken (het totaal bereik van onze uitingen, dus niet perse unieke 

personen). En zich jaarlijks 200 nieuwe leden aanmelden. 

Activiteitenplan 
 
Om onze communicatiedoelen voor 2020 te bewerkstelligen zijn een aantal acties nodig. Sommige 

acties zijn gemakkelijk realiseerbaar, andere vragen om meer voorbereiding. We delen de acties 

daarom in, naar mate van inzet (uren en middelen) die het vergt om de actie te realiseren en mate 

waarin het zal bijdragen aan het realiseren van onze doelen (hoge of lage bijdrage). Uiteraard zal in 

eerste instantie voorrang worden gegeven aan 

acties die met een lage inzet een hoge bijdrage 

kunnen leveren aan onze doelen.  

 

 

Algemeen 

 
1. Lage inzet, hoge bijdrage 

 

Social media: laaghangend fruit 

Het ‘social media’-landschap verandert snel. 

Strategische keuzes van vandaag zijn morgen alweer 

achterhaald. Het is daarom niet zinvol is om een 

uitgewerkte communicatiestrategie te hanteren wat betreft social media. De kracht van social media 

is juist de spontaniteit. De energie achter social media moet zijn de persoonlijke drive en het plezier 

van een aantal medewerkers. We willen daarom een klein ‘webcareteam’ in het leven te roepen, 

naar voorbeeld van Sovon. Hierin nemen mensen plaats die al een persoonlijke interesse hebben in 

social media; bij voorkeur een medewerker van het cluster Landzoogdieren, een medewerker van het 

cluster Vleermuizen en de communicatiemedewerkers. Binnen dit team vindt geen structureel 

overleg plaats, maar waar nodig praten we elkaar bij en nemen taken waar. Het belangrijkste is dat 

we ons, binnen het team, allen verantwoordelijk voelen. Daarnaast werkt het team volgens een 

gedragscode (zie bijlage I). 

Wat betreft Facebook; onze pagina heeft momenteel nog geen andere pagina’s geliked. Voorstel is 

om in elk geval de pagina’s van de werkgroepen te liken, en ook andere grote spelers op het gebied 

van zoogdieren in binnen- en buitenland. Berichten op pagina’s die wij als pagina geliked hebben, 

kunnen wij liken. Ze komen dan op onze timeline te staan. Dit is een handige manier om zonder al te 

veel inspanning geregeld verse berichten te delen. Ook laten we zo de samenwerking zien en werken 

we zo aan het versterken van de binding met, met name, onze werkgroepen.  

 

Naast onze inhoudelijke nieuwsberichten plaatsen we geregeld korte prikkelende berichtjes op 

Facebook om lezers te verwonderen.   

 

Lage inzet, hoge 

bijdrage 
  
  

 1 

Hoge inzet, hoge 

bijdrage 

 

 

2 

Lage inzet, lage 

bijdrage 
  
  

 3  

Hoge inzet, lage 

bijdrage 

 

 

4 
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Website: laaghangend fruit 

In 2016 kan al een eerste start gemaakt worden met het updaten van de website. We pakken eerste 

het laaghangend fruit aan; updaten van projectpagina’s en medewerkerpagina’s. 

 

Vrijwilligers en communicatie in offerte 

In het standaardformat voor offertes van het bureau worden de kopjes ‘Inzet vrijwilligers’ en 

‘Communicatie’ opgenomen. Zo zorgen we ervoor dat voor aanvang van elk project wordt nagedacht 

over hoe onze doelgroepen betrokken kunnen worden.  

 

Checklist communicatie-uitingen 

We ontwikkelen een interne checklist voor onze communicatie-uitingen. 

 

2. Hoge inzet, hoge bijdrage 

 

Website 

Het is belangrijk om te investeren in een attractieve en gebruiksvriendelijke website. Er is in 2014 al 

een slag geslagen maar er zijn zeker nog verbeteringen mogelijk. Aangezien verschillende 

doelgroepen met uiteenlopende vragen de website bezoeken, is het belangrijk dat de website 

overzichtelijk en helder opgezet is. Een frisse vormgeving van de website kan daaraan bijdragen. Het 

is in dat geval verstandig om de layout gelijk te trekken met andere media (brochures, Zoogdier) en 

dus een nieuwe huisstijl te  overwegen. 

 

Huisstijl 

Bij de externe communicatie en het onder de aandacht brengen van de Zoogdiervereniging is een 

eenduidig gebruik van de huisstijl van belang. Hiervoor dient een huisstijlhandboek als leidraad. Dit 

handboek is samen met standaardsjablonen en templates beschikbaar binnen de gehele organisatie. 

Iedereen (van stichting tot werkgroep) is hierover geïnformeerd en overtuigd van het belang van een 

eenduidige en herkenbare uitstraling van de Zoogdiervereniging. Ook het logo valt onder de huisstijl. 

Het logo van de Zoogdiervereniging dient op alle communicatie uitingen (ook van de werkgroepen) 

zichtbaar te zijn. Daarnaast is er een stijlboek communicatie NEM. 

 

Social media 

Facebook biedt de mogelijkheid om een app toe te voegen aan je pagina voor donaties. We zouden 

dit kunnen koppelen aan een concreet project (in 1 zin uit te leggen) dat vraagt om beperkte 

financiering.   

 

 

 

  



15 
 

Leden en vrijwilligers 
 

1. Lage inzet, hoge bijdrage 

 

Media voor interne communicatie 

Binnen de vereniging wordt nu een medium gemist voor de communicatie tussen de geledingen. 

Voorstel is om voor de huidige ‘interne nieuwsbrief’ ook de werkgroepbesturen te vragen om kopij 

aan te (laten) leveren (activiteiten, vragen, tips, etc). Daarnaast willen we een nieuwsbrief als 

‘Zoogmail’ in het leven roepen, voor alle leden. Een nieuwsbrief die frequent uitkomt en waar leden 

zelf oproepen of verhalen voor kunnen aanleveren. 

 

2. Hoge inzet, hoge bijdrage 

 

Vrijwilligersbeleidsplan 

Het bestuur ontwikkelt (of geeft daar opdracht toe) een vrijwilligersbeleidsplan, met daaraan 

gekoppeld een actieplan voor het activeren en verbeteren van de samenwerking met en tussen 

werkgroepen en het werven van nieuwe vrijwilligers en leden. 

 

 Meer contactmomenten 

Het is goed om meer contactmomenten te realiseren. Evenementen als de Zoogdierdag zijn het 

resultaat van de gezamenlijke inzet van bureau, vereniging en werkgroepen. Ze zijn een viering van 

het feit dat we samen de Zoogdiervereniging vormen. Tijdens evenementen zetten we dan ook sterk 

in op verbinding. We bieden iedereen het podium om te vertellen wat hij/zij doet en we bieden 

ruimte aan gezelligheidsmomenten. In 2017 bestaat de Zoogdiervereniging 65 jaar, een uitgelezen 

mogelijkheid hiervoor. 

 

Contacten borgen binnen de organisatie 

We kunnen de contacten tussen werkgroepen, bestuur en bureau borgen door mensen er 

persoonlijk verantwoordelijk voor te maken. Bijvoorbeeld een contactpersoon binnen het bureau 

voor elke werkgroep, of elk bestuurslid contactpersoon maken voor één of twee werkgroepen.  

 

Interne cursussen 

Om de kennis van onze leden te bevorderen organiseren we, door en voor leden, een cursusaanbod.  

 

3. Lage inzet, lage bijdrage 

 

Meer aandacht voor lichtgroene leden 

We ontwikkelen in de Zoogdier een lichte, minder inhoudelijke, rubriek die de meer lichtgroene 

(potentiële) leden aanspreekt.  
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Professionals 
 

1. Lage inzet, hoge bijdrage 

 

Portfolio van aansprekende projecten 

We hebben een up-to-date portfolio beschikbaar voor opdrachtgevers. Dit portfolio is beschikbaar 

op de website, maar wellicht ook beschikbaar als ‘hard copy’ gespreksdocument wanneer wij ons 

voorstellen aan nieuwe partners. 

 

Publiciteit in vakbladen 

Tenslotte maken we een inventarisatie van vaktijdschriften om de diverse opdrachtgevers te 

bereiken. Hieraan leveren we minimaal één keer per jaar een artikel met aansprekende foto’s over 

een succesvol project met de nadruk op de rol van de Zoogdiervereniging en haar vrijwilligers daarin. 

 

2. Hoge inzet, hoge bijdrage 

 

Externe nieuwsbrief voor professionals 

We ontwikkelen een externe nieuwbrief voor professionals, met daarin resultaten van ons 

onderzoek, nieuwe ontwikkelingen en methoden en onze standpunten. De nieuwsbrief haakt aan bij 

actualiteiten. 

 

Visiedocumenten 

In navolging van het beverstandpunt ontwikkelen we een aantal ‘visiedocumenten’, waarin we, 

gebaseerd op onderzoek, onze visie verwoorden op beheer van wilde zoogdieren.  

 

Symposium 

De Zoogdierverenging organiseert jaarlijks (of tweejaarlijks) een inhoudelijk symposium voor 

professionals.   

 

3. Lage inzet, lage bijdrage 

 

Contactmomenten professionals 

We investeren in relaties, bijvoorbeeld door het aanbieden van excursies aan professionals (zo 

etaleren we ook onze deskundigheid) en een netwerkborrel. We laten zien dat we het altijd beter 

willen doen. 
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Algemeen publiek: de lichtgroene Nederlander 
 

1. Lage inzet, hoge bijdrage 

 

Artikel in populair tijdschrift 

We leveren minimaal één keer per jaar een artikel aan voor een tijdschrift waarmee een breed 

publiek te bereiken is, zoals Roots of de Kampioen.  

 

Educatieve activiteiten 

We ondersteunen werkgroepen met het bedenken en promoten van excursies en andere educatieve 

activiteiten voor het algemeen publiek door hen ideeën, middelen of producten aan te bieden 

bijvoorbeeld tijdens de Nacht van de Vleermuis. 

 

Financieel steunen 

We vermelden naast ledenwerving ook andere manieren om financieel te steunen prominent op de 

website en bij andere communicatie uitingen, zoals facebook. 

 

Verzamelen adresgegevens en nazorg 

Tijdens contactmomenten (symposia, prijsvragen, etc.) verzamelen we emailadressen van 

geïnteresseerden. Deze mensen benaderen we vervolgens na enkele weken met een leuk berichtje 

en de vraag of ze lid willen worden van onze vereniging.  

 

Vivara 

Vivara bereikt met haar webshop veel mensen. We leveren berichten aan voor de nieuwsbrief van 

Vivara en verkennen de mogelijkheden om op andere wijze, samen met Vivara, te communiceren. 

Mogelijk kunnen we samenwerking ook uitbreiden met andere webshops.     

 

 

2. Hoge inzet, hoge bijdrage 

 

Evenement 

We creëren jaarlijks een multimediaal PR-evenement voor het algemene publiek. Voor het 

evenement wordt brede aandacht gegenereerd in de media. Geïnteresseerden kunnen zelf meedoen 

en een onderdeel worden van het evenement. In 2017 zou dit mogelijk het ‘Jaar van de Laatvlieger’ 

kunnen zijn en meer aandacht voor de ‘Nacht van de Vleermuis’.  

 

Ontwikkelen instapprojecten 

We ontwikkelen laagdrempelige instapprojecten; vrijwilligersprojecten met een kop en staart, 

waarvoor geen specifieke kennis nodig is en die gericht zijn op de bescherming van tot de 

verbeeldingsprekende zoogdieren. 
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Programma 2017 
Het voorstel is om, in de periode 2017-2020, jaarlijks voor elke doelgroep twee acties van ‘1. lage 

inzet, hoge bijdrage’ en een actie ‘2. Hoge inzet, hoge bijdrage’ te selecteren en daar vorm aan te 

geven. In 2017 kan dan het volgende programma opgezet worden: 

Vrijwilligers en leden 

 Medium voor interne communicatie 

 Meer contactmomenten 

 Interne cursussen 

Professionals 

 Portfolio van aansprekende projecten 

 Publiciteit in vakbladen 

 Visiedocumenten 

Algemeen publiek; de lichtgroene Nederlander 

 Artikel in populair tijdschrift 

 Vivara 

 Ontwikkelen instapprojecten 

Daarnaast blijven we natuurlijk de activiteiten ontplooien die nu ook al verricht worden (zaken als 

Zoogdierdag, website, artikelen, nieuwsbrieven, social media, etc.).  
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Bijlage I: gedragscode social media  

 

Doel 

• Minimaal 4 Tweets per week (gaan we momenteel overheen) 

• Minimaal 3 berichten per week (nu zeer wisselend) 

Boodschap 

Wanneer mogelijk berichten en tweets voorzien van een foto en link naar onze website. Eigen social 

media-berichten verzonden namens de Zoogdiervereniging zijn bij voorkeur;  

• Positief. Of opbouwend kritisch van aard. 

• Verbindend. Wanneer van toepassing benoemen we de samenwerking met vrijwilligers 

en partnerorganisaties 

• Prikkelend. Bijvoorbeeld door humor/leuke weetjes/vragen om reactie (stelling) 

• Divers. We proberen recht te doen aan de enorme diversiteit aan 

werkzaamheden/soorten van de Zoogdiervereniging. Wat goed werkt (aldus Sovon, 

Ravon, Vlinderstichting); leuke weetjes, mooie foto’s en filmpjes. 

• Concreet. We laten zien wat we doen en waar we voor staan. 

Wat betreft het liken van berichten van anderen: 

• Like/deel of reageer op positieve berichten van onze achterban/werkgroepen 

Nazorg 

Daarnaast reageren we altijd op reacties op onze facebookberichten. Kan ook simpelweg met een 

duimpje. Dit betekent dat er na het plaatsen van een bericht ook altijd nazorg is; check binnen 24u of 

er reacties zijn.  
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Bijlage II: Checklist communicatie-uitingen 

 

1. Inbreng van vrijwilligers (zo concreet mogelijk) 

 

2. Inbreng partnerorganisaties en financiers 

 

3. Afsluitend; “Wordt ook lid van de Zoogdiervereniging, kijk op www.zoogdiervereniging.nl.” 

 


