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Voorwoord
‘Natuur in Bedrijf’! Eigenlijk ligt het heel erg voor de 

hand. Voor steeds meer bedrijven zijn natuur en land-

schap van belang. Niet omdat het moet of goed staat. 

Maar omdat steeds duidelijker wordt dat onze leefom-

geving staat voor kwaliteit van ons leven. Daar willen 

bedrijven in het kader van Maatschappelijk Verant-

woord Ondernemen (MVO) aan bijdragen. Misschien is 

die term MVO al wel wat sleets. Is MVO niet eigenlijk de 

norm? 

Er zijn al vele voorbeelden bekend van concrete resulta-

ten in bijdragen aan landschap en natuur door bedrij-

ven. Zo langzamerhand beginnen we als maatschappe-

lijke organisaties actief in het beheer van het landelijk 

gebied ook te ontdekken wat werkt. De handleiding 

die nu voor je ligt geeft daar meer inzicht in. Het is een 

hulpmiddel op een pad waar nog veel te ontdekken 

valt. Ik hoop van harte dat deze handleiding een goede 

bijdrage kan leveren. 

Veel leesplezier en vooral veel resultaat toegewenst!

Arno Willems, 

Directeur Landschapsbeheer Nederland
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Inleiding
Tijden veranderen. De overheid bezuinigt drastisch op 

natuur en landschap. Organisaties worden zo gedwon-

gen andere bronnen aan te boren om hun activiteiten te 

kunnen blijven financieren. Bedrijven daarentegen  

raken steeds meer geïnteresseerd in Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen en Maatschappelijk Betrok-

ken Ondernemen. Hoewel de veranderingen op het 

eerste gezicht ongunstig lijken, bieden ze ook kansen. 

Kans op vernieuwing en alternatieve samenwerkingsver-

banden. Natuur- en landschapsorganisaties en bedrijven 

hebben elkaar iets te bieden. De vraag is nu hoe een 

succesvolle samenwerking tot stand komt. 

Samenwerking met bedrijven is zakendoen! Zakendoen 

impliceert dat je als zakenpartners elkaar iets te vragen, 

maar vooral ook iets te bieden hebt. De uitdaging is dan 

ook om de sterke kanten van beide partijen aan elkaar 

te koppelen. Voorheen was het zo dat ondersteuning 

uit het bedrijfsleven een vorm van liefdadigheid was 

en vooral bestond uit het doneren van geld. Die tijd is 

voorbij. Bedrijven willen graag iets terugzien voor hun 

ondersteuning in de vorm van een tegenprestatie. Deze 

webpublicatie helpt je jouw wensen richting bedrijven 

helder te formuleren. Ook helpt het je om de sterke 

kanten van je organisatie in kaart te brengen met als 

doel: een gelijkwaardig partnerschap te vormen met 

één of meerdere bedrijven. Door je op te stellen als een 

gelijkwaardige samenwerkingspartner investeer je in de 

toekomst van je organisatie. 

Deze webpublicatie is bedoeld voor medewerkers, op 

zowel leidinggevend als op uitvoerend niveau,  en vrij-

willigers van natuur- en landschapsorganisaties. Ofwel 

voor organisaties die er naar streven om landschap-

pen of landschapelementen te bewaren, te herstellen 

of te ontwikkelen en die dit in samenwerking met het 

bedrijfsleven willen doen. De webpublicatie is geschikt 

voor alle organisaties: groot of klein, werkend met 

beroepskrachten of vrijwilligers. De webpublicatie gaat 

in op de verschillende vormen van samenwerking: van 

het organiseren van een eenmalige activiteit, tot een 

adviestraject en een langdurig partnerschap. Naarmate 

de samenwerking met een bedrijf langduriger en com-

plexer van aard is, wordt er ook meer van de organisatie 

verwacht. Door de hele publicatie heen staan tips en 

praktijkvoorbeelden van geslaagde en soms minder 

geslaagde samenwerkingsverbanden tussen natuur- en 

landschapsorganisaties en bedrijven. Ook vind je een 

checklist en verschillende bijlagen die je kunt gebruiken 

als je samenwerking met het bedrijfsleven vorm wilt 

geven. Tot slot bevat deze handleiding links naar docu-

menten die dieper op bepaalde onderwerpen ingaan.

Deze handleiding is gebaseerd op ‘Zakendoen met 

bedrijven: een goede business! Handleiding voor 

maatschappelijke organisaties over samenwerking met 

bedrijven’. De handleiding ‘Zaken doen met bedrijven’ 

is een samenwerking tussen MOVISIE, Humanitas, het 

Nederlandse Rode Kruis, Vereniging NOV en het consul-

tancybedrijf House of Sharing. 



1 Ondernemen voor natuur- 
en landschapsorganisaties 

Met	samenwerking	met	

bedrijven	dienen	zich	

nieuwe	mogelijkheden	aan.
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Ondernemen	voor	natuur-		
en	landschapsorganisaties

Natuur- en landschapsorganisaties zijn genoodzaakt 

‘ondernemender’ te gaan werken. In de nieuwe koers 

van de overheid wordt er drastisch gesnoeid in de 

publieke financiering voor natuur en landschap. Taken 

en verantwoordelijkheden worden door het rijk naar 

provincies en gemeentes overgeheveld. Voor natuur- en 

landschapsorganisaties betekent dit een nieuwe koers. 

In plaats van samenwerken met overheden, samenwer-

king zoeken in de eigen regio. 

Een ander fenomeen is de strijd om de portemonnee van 

de donateur. Deze strijd verhardt en dat wordt gevoeld 

door zowel natuurorganisaties als andere goede doelen. 

Ondernemend werken biedt niet alleen toegang tot finan-

ciële middelen. Met een groter maatschappelijk draagvlak 

bij lokale partijen en samenwerking met bedrijven dienen 

zich ook nieuwe mogelijkheden aan. Een korte opsom-

ming hiervan vind je hiernaast. In hoofdstuk 3 worden 

deze samenwerkingsmogelijkheden verder uitgewerkt. 

Samenwerken met bedrijven kan jouw 

organisatie bijvoorbeeld het volgende 

opleveren:

* Toegang tot extra menskracht; praktische hulp; 

* Toegang tot kennis; gespecialiseerd advies, 

bijvoorbeeld op het gebied van marketing of 

fondsenwerving

* Toegang tot middelen; faciliteiten en goederen; 

* Toegang tot media; publicitaire mogelijkheden 

voor promotie van eigen doel;

* Toegang tot massa; uitbreiding van netwerken 

en de mogelijkheid om via samenwerking meer 

impact te creëren;

* Imago; samenwerken met bedrijven geeft pro-

fessionele uitstraling;

* Nieuwe vrijwilligers, geworven onder werk- 

nemers en hun relaties; 

* Waardering voor eigen medewerkers door 

werknemersvrijwilligers;

* Trots op eigen organisatie en maatschappelijke 

doel; 

* Ondersteuning in de uitvoering, ontlasting; 

* Blikverruiming; zakelijk inzicht, hoe werkt  

en denkt het bedrijfsleven; 

* Doorbreken van routine; 

* Nieuwe ontmoetingen, netwerken; 

* (Werk)plezier;

* Financiële ondersteuning.

Tip:	Nationale	MBO	Monitor

Vul de 15 vragen van de Nationale MBO Monitor 

in en ontvang gratis schriftelijk advies op maat 

over hoe jouw organisatie meer profijt kan heb-

ben van samenwerking met het bedrijfsleven. 

Ga naar www.nationalembomonitor.nl.

http://www.nationalembomonitor.nl


2 Betrokken ondernemen 
voor bedrijven 

Door	samenwerking	met	een	

natuurorganisatie	krijgt	een	

bedrijf	een	‘groen’	imago.
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Betrokken	ondernemen		
voor	bedrijven

Maatschappelijk	verantwoord	
Ondernemen

Jouw organisatie is interessant voor bedrijven.  

De groeiende aandacht voor Maatschappelijk Verant-

woord Ondernemen zorgt ervoor dat bedrijven meer oog 

hebben voor de impact van hun bedrijfsvoering op het mi-

lieu en de sociale aspecten daarvan. Nederlandse bedrijven 

zijn sterk afhankelijk van de natuur elders op de wereld. 

De winning en productie van goederen en diensten die wij 

consumeren, veroorzaken een toenemende druk op de na-

tuur wereldwijd. Door samen te werken met een natuuror-

ganisatie compenseert een bedrijf haar milieubelastende 

activiteiten. Of krijgt het bedrijf een “groen” imago. 

Greenwashing

Greenwashing is doen alsof je groen of maatschappelijk 

verantwoord bezig bent. De term wordt gebruikt voor 

organisaties die bijvoorbeeld een goed doel steunen, maar 

tegelijkertijd in de eigen bedrijfsvoering nog niet erg 

verantwoord zijn. Zoals doneren aan Greenpeace’ maar 

ondertussen fabrieken runnen die sterk vervuild afval-

water lozen. Niet elke organisatie die aan Greenwashing 

doet, doet dit bewust. Vaak wil men iets maatschappelijks 

doen, maar ziet men niet in dat het kernproces van het 

bedrijf ook aangepast moet worden om daadwerkelijk 

maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. Greenwashing 

kan dus ook de eerste stap zijn naar een maatschappelijk 

verantwoord beleid. Natuur- en landschapsorganisaties 

kunnen bedrijven helpen bij het vormgeven en invullen 

van activiteiten die wél werkelijk iets bijdragen aan de om-

geving. Wees alert op greenwashing en besteed zorg aan 

het selecteren van de juiste samenwerkingspartners en de 

voorwaarden waarop je wilt samenwerken.

Praktijkvoorbeeld:	KLM	en	Wereld	
Natuur	Fonds	(WNF)	Nederland

KLM biedt CO2-neutrale vliegreizen aan.  

Samen met het WNF Nederland steunt KLM Gold 

Standard projecten die gericht zijn op de com-

pensatie van CO2-uitstoot. Onderdeel van de 

afspraken tussen KLM en WNF Nederland is dat 

de KLM alle dienstreizen zelf compenseert. Ook is 

de compensatieservice CO2ZERO beschikbaar voor 

alle intercontinentale vluchten en geïntegreerd in 

het boeking- en inchecksysteem zodat klanten er 

elk moment gebruik van kunnen maken. Voor elke 

gecompenseerde euro per passagier, wordt 1 euro 

direct geïnvesteerd in het Gold Standard project. 

KLM zorgt voor een transparante rapportage en 

het WNF fungeert als waakhond. 

Met dit project compenseert KLM enigszins het 

vervuilende aspect van het vliegen. KLM verwacht 

dat medewerkers, klanten en andere stakeholders 

het project waarderen en dat het project zo het 

imago positief beinvloedt.  
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door de mening van belanghebbenden buiten het bedrijf: 

de publieke opinie, de lokale gemeenschap en maatschap-

pelijke organisaties. Dus worden bedrijven steeds actiever 

in het onderhouden van goede relaties met gemeente, 

maatschappelijke organisaties en burgers. Natuur- en 

landschapsorganisaties zijn waardevolle samenwerkings-

partners voor bedrijven. Zij kunnen bedrijven helpen 

bij het tonen van betrokkenheid en het leveren van een 

zichtbare bijdrage aan de leefomgeving. Ook het grote 

Maatschappelijk	betrokken	
Ondernemen

Niet alleen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

(MVO) wint terrein. Ook Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen krijgt steeds meer belangstelling. Bedrijven 

realiseren zich dat zij niet meer uitsluitend te maken heb-

ben met de wensen van de klant en de aandeelhouders. 

Het succes van een bedrijf wordt steeds vaker bepaald 

Samenwerken met jouw organisatie kan bedrijven bijvoorbeeld het volgende 

opleveren:

* Waardering van de omgeving; de samenleving ver-

wacht dat het bedrijfsleven zich maatschappelijk 

betrokken inzet en rekent bedrijven daarop af;

* Goed imago; perceptie over het bedrijf door  

stakeholders en maatschappij wordt er positief  

door beïnvloed; 

* Grotere naamsbekendheid; 

* Onderscheidend zijn van concurrenten; 

* Uitbreidingsmogelijkheden van het netwerk; 

* Strategische samenwerking met externe partijen; 

* Toegang tot nieuwe markten; 

* Voedingsbodem voor nieuwe producten en dien-

sten, kansen; 

* Aantrekkelijk werkgeverschap voor gemotiveerde 

werknemers; 

* Sterkere binding met medewerkers met lager ziek-

teverzuim en minder verloop als gevolg; 

* Beter bedrijfsresultaat;

* Gemeenschappelijke cultuur; het versterken van 

normen en waarden binnen een team; 

* Teambuilding; betere onderlinge communicatie en 

samenwerking door gezamenlijke ervaring;

* Bedrijfstrots individuele medewerkers; 

* Ontplooiing van medewerkers; het ontwikkelen 

van vaardigheden in een andere omgeving en 

context; 

* Betrokkenheid bij omgeving en welzijn burgers;

* Nieuwe ontmoetingen, nieuwe netwerken; 

* Doorbreken van routine; 

* Blikverruiming, waardering voor anders/anderen; 

* Work-life balance; medewerkers willen zich graag 

zinvol inzetten; 

* Inspiratie; 

* (Werk)plezier.
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aantal leden en het uitgebreide netwerk maakt hen tot 

een interessante partner.

Samenwerken met natuur- en landschapsorganisaties 

betekent winst, voor beide partijen zowel op het gebied 

van Maatschappelijk Verantwoord als Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen!

Feiten	en	cijfers

* Het Nederlandse MKB investeert jaarlijks 1,75 miljard 

Euro in maatschappelijke projecten. Bron:  

www.movisie.nl/kansen_voor_open_doel (Swart de, 

Moratis, Bertens, Lap, 2011) 

* De meerderheid van de MKB bedrijven, 55%, zegt te 

doen aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. 

Bron: www.movisie.nl/kansen_voor_open_doel 

(Swart de, Moratis, Bertens, Lap, 2011) 

* ¼ van de bedrijven die aangeeft te doen aan Maat-

schappelijk Betrokken Ondernemen stimuleert mede-

werkers actief om deel te nemen aan projecten rond 

natuurbeheer. Bron: www.movisie.nl/ing 

(ING Economisch Bureau en De Zaak,2011) 

* 83% van de Nederlanders vindt het (zeer) belangrijk 

dat bedrijven aandacht besteden aan mens, maat-

schappij en milieu. Bron: 2e meting Maatschappelijk 

Imago Monitor (SE Consultancy, 2011)

Verdiepingsmateriaal	MVO	versus	MBO

De omschrijving voor ‘Maatschappelijk Verant-

woord Ondernemen’ luidt als volgt:

Bedrijven die ernaar streven om, meer dan 

waartoe de wet verplicht, toegevoegde waarde 

te realiseren voor bedrijven en maatschappij. 

Maatschappelijk staat hier voor bijvoorbeeld 

milieubewust produceren, bedrijfsopleidingen, 

arbeidsomstandigheden en het voorkomen van 

kinderarbeid. Onderdeel van Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen is Maatschappelijk Be-

trokken Ondernemen. Dit is niet het hele gebied 

van ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, 

maar met name het terrein dat betrekking heeft 

op het versterken van de relatie van bedrijven met 

hun omgeving. 

* Meer informatie over Maatschappelijk  

Verantwoord en Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen lees je op de websites van  

MVO Nederland en MOVISIE. 

* MBO in bedrijf; 6 inspirerende verhalen van 

bedrijven die het verschil maken. Auteurs: 

Andries, Verdonschot en Lap, 2010.

* Op www.maatschappelijk-betrokken-onder-

nemen.startpagina.nl vind je allerhande links 

die met MBO te maken hebben.

http://www.movisie.nl/kansen_voor_open_doel
http://www.movisie.nl/kansen_voor_open_doel
http://www.movisie.nl/ing
http://www.seconsultancy.com/site.php/nl/3/Monitor.html
http://www.seconsultancy.com/site.php/nl/3/Monitor.html
http://www.mvonederland.nl
http://www.movisie.nl/127370/def/home/betrokken_ondernemen
http://www.movisie.nl/134227/def/home/publicaties/publicaties/mbo_in_bedrijf/?onderwerpid=0&toonLinkerMenu=False
http://www.movisie.nl/134227/def/home/publicaties/publicaties/mbo_in_bedrijf/?onderwerpid=0&toonLinkerMenu=False
http://maatschappelijk-betrokken-ondernemen.startpagina.nl/
http://maatschappelijk-betrokken-ondernemen.startpagina.nl/


3 Samenwerken kan 
bijvoorbeeld zo

Traditionele	vormen	van	

sponsoring	verliezen	terrein	

aan	alternatieve	vormen
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Samenwerken	kan	bijvoorbeeld	zo
 

Bedrijven willen met natuur- en landschapsorganisaties 

samenwerken vanuit hun maatschappelijke verantwoor-

delijkheid of betrokkenheid. Dit kan door financiële 

steun te bieden of werknemersvrijwilligerswerk te facili-

teren. Via werknemersvrijwilligerswerk krijgen mede-

werkers de mogelijkheid gespecialiseerd advies of prak-

tische hulp te bieden aan een ideële of maatschappelijke 

organisatie. Aanvullend kan een bedrijf faciliteiten of 

goederen beschikbaar stellen en netwerken of commu-

nicatiekanalen openstellen. Hierna volgt een toelichting 

op deze verschillende samenwerkingsvormen. 

Financiële	ondersteuning

Bedrijven hebben geld, maar zeker in deze tijd, geen 

geld over. De gedachte dat bedrijven het best om een 

financiële bijdrage gevraagd kunnen worden, klopt 

ten dele. Traditionele vormen van sponsoring verliezen 

terrein aan alternatieve vormen waarbij bedrijven beter 

hun bedrijfs-, marketing- en communicatiedoelstellingen 

kunnen bereiken en waarbij gelijkwaardig partnerschap 

een belangrijkere rol speelt.

Praktijkvoorbeeld:	Chemisch	bedrijf	Dow	en	Staatsbosbeheer

FINANCIËLE STEUN

Chemisch bedrijf Dow doneert 100.000 euro 

voor een welkomstruimte en bezoekersinfor-

matiepunt in natuurgebied Braakman Noord in 

Terneuzen. Staatsbosbeheer verbouwt met dit 

geld een aangekochte boerderij. Deze boerde-

rij in het natuurgebied wordt omgevormd tot 

multifunctionele ruimte en uitvalsbasis voor 

excursies. 

Dow wil laten zien hoe chemie een bijdrage 

kan leveren aan een schonere en meer duur-

zame wereld. In hun donatiebeleid is vastge-

legd dat donaties bijdragen aan projecten die 

de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. 

Het natuurgebied Braakman Noord grenst aan 

het terrein van Dow Terneuzen, een van de 

grootste chemische terreinen van Nederland. 

Het project dat Dow steunt zorgt voor de 

ontwikkeling van nieuwe natuur en de verdere 

ontsluiting van het gebied voor een groter 

publiek. Een project dat dus helemaal past bij 

het donatiebeleid van het bedrijf. 

Voor Staatsbosbeheer is dit een manier om de 

banden met de regio te versterken en tege-

lijkertijd projecten met externe middelen te 

financieren. Dit partnerschap laat ook zien dat 

natuur en ondernemerschap goed samen kun-

nen gaan. 
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EEN FINANCIEEL ALTERNATIEF

The Famous Grouse en de Vogelbescherming startten de volgende actie: 

de verkoop van Famous Grouse whiskey in een wel heel bijzondere verpak-

king: inclusief een gratis houten vogelhuisje in de vorm van een echt whis-

kyvat. Voor elke verkochte fles van 70 cl in deze unieke actieverpakking 

doneerde The Famous Grouse vijftig eurocent voor het beschermingswerk van 

Vogelbescherming. 

The Famous Grouse wil graag bijdragen aan de bescherming van bedreigde 

vogels en hun leefgebieden. Op de flessen van het wereldberoemde  

whiskymerk pronkt sinds 1905 het Schots sneeuwhoen, een sterk bedreigde 

vogelsoort. Dit beeldmerk maakt Vogelbescherming tot een logische  

partner bij Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. 

Praktijkvoorbeeld:	The	Famous	Grouse	en	de	Vogelbescherming

HET STREEKGEVOEL IN GELD UITGEDRUKT

Het Nationaal Landschap Groene Woud ontwikkelde de Streekrekening. 

Met dit concept, lukt het hen financiële middelen te werven om het Groene 

Woud duurzaam en structureel te ontwikkelen. De achterliggende gedachte 

is geld geven zonder geld te geven. Het werkt als volgt: overheden, bedrijven 

en streekorganisaties zetten hun spaartegoed weg op een Streekrekening 

bij een door de regio geselecteerde bank. Deelnemers ontvangen hier rente 

over en kunnen vrij beschikken over hun geld. De bank stelt een extra ren-

tevergoeding beschikbaar die naar het Streekfonds gaat. Er is een minimale 

inleg en een afgesproken percentage over alle rentevergoedingen die wordt 

uitgekeerd. Daarnaast kunnen rekeninghouders hun eigen rentevergoeding 

beschikbaar stellen, deels of helemaal. 

Lees hier meer over op www.hetgroenewoud.com

Praktijkvoorbeeld:	Het	Nationaal	Landschap	Groenewoud	en	de	Rabobank

http://www.hetgroenewoud.com
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Verdiepingsmateriaal

* Quick-scan: instrumenten en arrangementen 

voor financiering van het landschap.

* Brochure: Bedrijven in het groen - 12 voorbeel-

den (Taco Jansonius, 2005). In deze brochure 

laat Landschapsbeheer Nederland zien dat 

er veel meer mogelijk is met groen op en om 

bedrijventerreinen dan vaak wordt gedacht. De 

brochure wil gemeenten, bedrijven, projectont-

wikkelaars en ontwerpers inspireren groen een 

prominente plek te geven op het bedrijven-

terrein. De voorbeelden laten zien dat groen 

zowel economisch als maatschappelijke gezien 

veel meerwaarde heeft. Opvallend is daarbij 

dat groen in toenemende mate een rol speelt 

in de profilering van bedrijventerreinen. 

* Geven in Nederland: In het onderzoek Geven 

in Nederland wordt de filantropische sector in 

Nederland in kaart gebracht. Individuen, huis-

houdens, fondsen en bedrijven gaven in 2010 

435 miljoen euro uit aan natuurbehoud, dieren-

bescherming en milieu. Lees de samenvatting of 

kijk voor meer informatie op  

www.geveninnederland.nl

Praktijkvoorbeeld:	Landschapsbeheer	
Friesland	en	Triple	E

LANDSCHAPSVEILING 

In het kader van het project Natuur in Bedrijf is in 

september 2010 door Landschapsbeheer Friesland 

de eerste landschapsveiling in Friesland georga-

niseerd. Dit gebeurde in samenwerking met De 

Commerciële Club Friesland en werd gefaciliteerd 

door Triple E. Het thema was eendenkooien. 

Drie Friese eendenkooien waarbij een dringende 

behoefte aan onderhoud was, werden uitge-

kozen voor de veiling. De avond werd geopend 

door oud-minister Winsemius met een lezing 

over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Ongeveer 50 leden van De Commerciële Club 

Friesland hebben geboden op vele elementen van 

de eendenkooien, onder de bezielende leiding 

van veilingmeester Klaas Jansma. De landschaps-

veiling blijkt een goed middel om aan de slag te 

gaan met het landschap en ook het bewustzijn 

van het belang van een goede kwaliteit, onder de 

aandacht te brengen. Het is een prima manier om 

enerzijds de middelen voor beheer en onderhoud 

te genereren en anderzijds ondernemers direct te 

betrekken bij het landschap in de eigen omgeving. 

http://www.movisie.nl/quickscan
http://www.movisie.nl/quickscan
http://www.landschapsbeheer.nl/webwinkel/woon-en-werklandschap/product/bedrijven-in-het-groen-12-voorbeelden/15
http://www.landschapsbeheer.nl/webwinkel/woon-en-werklandschap/product/bedrijven-in-het-groen-12-voorbeelden/15
http://www.geveninnederland.nl/file/301/samenvatting_gin2011.pdf
http://www.geveninnederland.nl
http://www.landschapsbeheerfriesland.nl/Nieuws/Eerste-landschapsveiling-redt-laatste-Friese-eendenkooien.html
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Werknemersvrijwilligerswerk

Burgers zijn steeds minder vaak bereid zich voor een lan-

gere periode als vrijwilliger te binden aan een organisatie. 

Werknemersvrijwilligerswerk is een snel groeiende vorm 

van partnerschap tussen bedrijven en natuur- en land-

schapsorganisaties en kan bijdragen aan een oplossing 

voor het afnemende aantal burger-vrijwilligers. Bedrijven 

stellen hun medewerkers in staat om zich kosteloos en 

vaak deels binnen werktijd in te zetten voor een maat-

schappelijke organisatie. De werkzaamheden variëren 

van financieel advies tot ondersteuning op het gebied 

van marketing, het knotten van wilgen of het markeren 

van kievitsnesten. Dit kan een keer een middag zijn of 

een langdurig samenwerkingsverband inhouden waarbij 

medewerkers regelmatig activiteiten uitvoeren.

Overige	samenwerkingsvormen

MIDDELEN: Het beschikbaar stellen van faciliteiten of 

goederen. Voorbeelden: (kantoor)meubilair, transport-

middelen, (afgeschreven) computers, bouwmateriaal, 

vergader- of kantoorruimte, kopieerfaciliteiten.

MASSA: Het openstellen van netwerken. Voorbeelden: 

lobbyen bij gemeenten of fondsen, introductie bij 

collega-bedrijven, door samen te werken aandacht trek-

ken impact vergroten. 

MEDIA: In- en externe mediakanalen openstellen voor 

promotie. Voorbeelden: redactionele ruimte op intranet 

of in een nieuwsbrief, link op de website, het meesturen 

van een leaflet bij een magazine, het ophangen van 

posters in het kantoor of de etalage.

Samenwerking heeft voordelen voor beide partijen, 

Natuurmonumenten heeft een uitgebreid pakket aan mogelijkheden om part-

nerschappen aan te gaan. Bedrijven kunnen: 

* Vergaderen in de natuur;

* Bomen planten met medewerkers of klantrelaties;

* De Natuurmonumenten-kerstkaart versturen;

* Geld doneren. 

Ook zetten zij in op joint promotions; Natuurmonumenten heeft een ach-

terban van 830.000 leden, een kwartaalmagazine en webshop. Bedrijven 

krijgen de mogelijkheid via deze kanalen hun producten of diensten onder 

de aandacht te brengen. In ruil hiervoor betalen zij een afdracht per verkocht 

product of afgenomen dienst. Lees hierover meer op:  

www.natuurmonumenten.nl.

Praktijkvoorbeeld:	Natuurmonumenten	opent	mediakanalen	
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dat is duidelijk. In de eerste 3 hoofdstukken van deze 

handleiding zijn de belangrijkste voordelen aan bod 

gekomen. De volgende stap is het vertalen van deze 

mogelijkheden naar je eigen organisatie. 

Met deze handleiding in de hand ga je stapsgewijs aan 

de slag: van de voorbereiding, het eerste contact tot en 

met de daadwerkelijke samenwerking en de afsluiting 

ervan. De handleiding is onderverdeeld in de fasen ‘Van 

wens naar werkelijkheid’ , ‘De juiste partner’, ‘Samen 

aan de slag’ en ‘Evaluatie’. 

Wil je voorbeelden uit de praktijk lezen? Door de hele 

publicatie vind je praktijkvoorbeelden van al of niet ge-

slaagde samenwerkingsverbanden en tips. Achterin de 

publicatie vind je een checklist en verschillende bijlagen 

die je helpen een samenwerking met bedrijven vorm te 

geven. Tot slot bevat deze handleiding links naar docu-

menten die dieper op bepaalde onderwerpen ingaan.

Heb je al ervaring met het samenwerken met bedrijven? 

Dan kun je sneller door de handleiding heengaan en 

bepaalde stappen overslaan.

Praktijkvoorbeeld:	Landschap	Noord	Holland	en	ID&T

DE VERVUILER RUIMT OP

ID&T organiseert jaarlijks een groot dance-

evenement in Het Twiske, een natuurgebied 

ten noorden van Amsterdam. Dit komt het 

natuurgebied niet ten goede. Daarom orga-

niseert ID&T in samenwerking met Landschap 

Noord Holland nu voor het tweede jaar een 

vrijwilligersdag waarbij medewerkers van ID&T 

en festivalgangers een dag lang het gebied 

schoonmaken en bomen planten.  

In ruil voor het werk, krijgen de vrijwilligers een 

gratis toegangskaartje voor het festival.  

Vanwege het grote succes is nu al duidelijk dat 

het project volgend jaar weer plaatsvindt. 

“Het is leuk om iets terug te doen voor het na-

tuurgebied”, laat een aanwezige woordvoer-

der weten. “Gezien de enorme belangstelling 

is nu al zeker dat het project volgend jaar voor 

een derde keer plaatsvindt, laat de woordvoer-

der weten. “Het is een positief project en het 

wordt ook positief ontvangen.”

(Bron: Nieuws.nl, 2011)

Verdiepingsmateriaal

* Bedrijven aan de slag met natuur en landschap, 

Overbeek en Harms, 2011

http://www.movisie.nl/wot_paper


4 Fase 1: 
Van wens naar werkelijkheid

De	eerste	stap	die	je	moet	

zetten	als	je	wilt	samen-

werken,	is	bepalen	wat	je	wilt.
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aan op hun ondernemerszin, hun commerciële inzicht, hun 

marktkennis, op de producten en diensten die ze ontwik-

kelen en op de kwaliteiten van hun medewerkers. Als je op 

basis van (een van) deze punten een bedrijf benadert, is de 

kans van slagen veel groter dan bij het indienen van een 

sponsorverzoek. Bovendien zijn bedrijven vaak wel bereid 

een bedrag te investeren nadat ze zich verbonden voelen 

met het doel of activiteit van een organisatie.

Voorbeelden van een wens om geld die je op een 

andere manier kunt oplossen: 

 

WENS: Een landschapsorganisatie heeft geld 

nodig om een locatie te huren voor de jaarlijkse 

ledenbijeenkomst.

OPLOSSING: Een bedrijf in de buurt stelt in het 

weekend zijn vergaderzalen en kantine beschik-

baar. In ruil daarvoor snoeien medewerkers en 

vrijwilligers van de landschapsorganisatie de beu-

kenhaag die rond het perceel van het bedrijf staat.

WENS: Een natuurorganisatie heeft geld nodig 

om een nieuw bezoekerscentrum te bouwen. 

OPLOSSING: Een architect die lid is tekent een 

plan; een plaatselijke aannemer levert (restan-

ten) bouwmateriaal. Als tegenprestatie kunnen 

de medewerkers van het architectenbureau en 

van de aannemer een jaar lang gratis deelnemen 

aan excursies en workshops die de natuurorgani-

satie vanuit haar nieuwe locatie organiseert. 

Wat	is	onze	wens?

Ergens in de organisatie is de wens of noodzaak  

ontstaan (bij een of meer medewerkers of vrijwilligers) om 

samen te werken met bedrijven. De eerste stap die je moet 

zetten als je met bedrijven wilt samenwerken, is bepalen 

wat je wilt. De vraag waar het allemaal mee begint is, dus: 

“Waarom willen we samenwerken met het bedrijfsleven?”

Meer	dan	geld

In de praktijk blijkt het argument ‘geld’ met stip op num-

mer 1 te staan. Misschien het meest voor de hand liggende 

antwoord, maar eigenlijk ook het minst interessante. Geld 

is namelijk ergens voor nodig. Om dingen aan te schaffen, 

om mensen te betalen, om activiteiten te organiseren, 

om je boodschap te vertellen, om vrijwilligers te werven, 

etc. Nu wordt het pas interessant. Want bedrijven zijn 

geschikte partners om mee samen te werken als je onder-

steuning zoekt voor concrete dingen. Ze zijn een bron van 

menskracht, kennis, expertise, netwerken, materiaal en 

ja, ook geld. Bedrijven vinden het leuk aangesproken te 

worden op hun expertise, niet op hun centen. Spreek ze 

Van	wens	naar	werkelijkheid

Verdiepingsmateriaal

* Rapport: Blauwe ogen schieten tekort, lessen 

voor sponsoring van landschap

* Lees meer over subsidie, fondsen en sponsoring

http://www.movisie.nl/blauwe_ogen_schieten_tekort
http://www.movisie.nl/blauwe_ogen_schieten_tekort
http://www.movisie.nl/128159/def/home/vrijwillige_inzet/organisatiemanagement/fondsenwerving/
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Wat	is	de	echte	vraag?

Het is best lastig om te bedenken op welke manier de 

inzet van een bedrijf kan bijdragen aan de doelen van 

je eigen organisatie. Heb je nieuwe vrijwilligers nodig of 

een adviseur die meedenkt over hoe je beter de huidige 

vrijwilligers kan managen en motiveren? Zoek je een 

penningmeester of een accountant die je helpt de boek-

houding beter te organiseren? Zoek je nieuwe sponsors 

of een samenwerkingspartner die samen met jouw een 

product of dienst ontwikkelt waarmee je de organisatie 

richting potentiële leden kunt profileren? 

Kortom: Kijk goed naar je wens. Wat betekent die wens 

voor jouw organisatie? Beantwoord hierbij de volgende 

vragen zo concreet en duidelijk mogelijk.

1.Wat	draagt	de	wens	om	samen	te	werken	met	een	

bedrijf	bij	aan	het	doel	van	mijn	organisatie?

Hoe helpt de samenwerking met een bedrijf jouw 

doelstelling: het behouden van landschapselemen-

ten? Of het belang van milieu onder de aandacht van 

jongeren te brengen? Of een specifiek diersoort een 

kans op overleven te geven? Of de recreatie in natuur-

gebieden ecologisch verantwoord te organiseren? Of 

de leefbaarheid in wijken te vergroten met behulp van 

groenvoorzieningen?

2.	Wat	draagt	de	wens	om	samen	te	werken	met	een	

bedrijf	bij	aan	onze	interne	organisatie?

Wat kan samenwerking met een bedrijf betekenen voor 

en bijdragen aan het functioneren van het bestuur, het 

management, de medewerkers of de vrijwilligers? Kan 

het een verbetering betekenen voor de interne werk-

processen, voor de dienstverlening of voor de PR en 

communicatie?

3	Wat	kan	de	wens	om	samen	te	werken	met	een	

bedrijf	betekenen	voor	mijn	collega’s?

Wat wil je dat samenwerking met bedrijven jou en je 

collega’s oplevert? Wat betekent het voor de betaalde 

medewerkers? Voor de vrijwilligers? Nieuwe kennis, 

nieuwe vaardigheden, nieuwe contacten en wellicht een 

andere manier van werken? 

Praktijkvoorbeeld:	Interne	deskundigheidsbevordering

Laat een lokaal accountantsbureau hulp bieden bij 

het vormgeven van de boekhouding van een vrijwil-

ligersorganisatie. Zij kunnen adviseren in het gebruik 

van software of penningmeesters cursussen aanbie-

den. De samenwerking kan ook verder gaan: het 

accountantsbureau neemt de boekhouding over van 

een aantal vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers- 

organisaties zijn hiermee enorm geholpen. Ook speelt 

het in op het grote tekort aan penningmeesters in de 

besturen van vrijwilligersorganisaties.
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4.	Wat	levert	de	wens	om	samen	te	werken	met	een	

bedrijf	op	voor	jezelf?

Wat is jouw persoonlijke drijfveer om met bedrijven aan 

de slag te gaan? Wat is jouw ambitie? Wat wil je dat het 

je persoonlijk oplevert?

Tip:	Inspiratie

Er zijn veel manieren waarop bedrijven met na-

tuur- en landschapsorganisaties kunnen samen-

werken. Voorbeelden vind je op deze websites:

* Landschapsbeheer Nederland 

* IKL Limburg 

* Arcadis Aqumen Facility Management en 

teambuilding 

* Het Wereld Natuurfonds Nederland 

* Natuurmonumenten

* Groene Hartslag

* Natuur en milieu 

* 010 Rotterdam, groene doelenloop

Tip:	Brainstorm

Organiseer in deze eerste fase een brainstormses-

sie met collega’s. Stel in deze sessie de eerderge-

noemde vragen aan de orde.  Zo doe je nieuwe 

ideeën op en creëer je in een vroeg stadium intern 

draagvlak. 

Een brainstormsessie heeft als doel snel veel 

nieuwe ideeën te genereren. Hanteer bij de brain-

stormsessie de volgende uitgangspunten:

* Lever niet direct kritiek op de geopperde idee-

en. Later in het proces worden de opgesomde 

ideeën bekritiseerd

* Som zoveel mogelijk ideeën op, er zit altijd wel 

een bruikbaar idee bij

* Wilde ideeën zijn welkom. Wilde ideeën maken 

mogelijk nieuwe onverwachte toepassingen 

mogelijk;

* Combineer goede ideeën om tot nog betere 

ideeën te komen. 

Op www.movisie.nl/124341/def/home/vrijwil-

lige_zorg_/nieuwe_combinaties_/nieuwe_combi-

naties/ vind je meer handvatten voor een goede 

brainstorm.

http://www.landschapsbeheer.nl/projecten/dat-doen-we-samen/project/natuur-in-bedrijf/6
http://ikl-limburg.nl/component/content/article/120/584-voorbeeld-arcadis-aqumen-facility-management-aafm-.html
http://www.everyoneweb.com/aafmgoesgreen2/
http://www.everyoneweb.com/aafmgoesgreen2/
http://www.wnf.nl/nl/home/bedrijven/
http://www.natuurmonumenten.nl/content/mogelijkheden-voor-bedrijven
http://www.groenehartslag.nl/
http://www2.natuurenmilieu.nl/doe-mee/bedrijven/
http://www.010rotterdam.nl/duurzaam/5-duurzaam/123-groene-doelen-loop-in-rotterdam.html
http://www.movisie.nl/124341/def/home/vrijwillige_zorg_/nieuwe_combinaties_/nieuwe_combinaties/
http://www.movisie.nl/124341/def/home/vrijwillige_zorg_/nieuwe_combinaties_/nieuwe_combinaties/
http://www.movisie.nl/124341/def/home/vrijwillige_zorg_/nieuwe_combinaties_/nieuwe_combinaties/
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Zijn	we	er	klaar	voor?

Samenwerken met een bedrijf kan veel opleveren, maar 

het vraagt ook een investering van jouw kant. Is jouw 

organisatie bereid én in staat die investering te leveren? 

Kijk goed naar je wens, hoe belangrijk is deze voor jouw 

organisatie en wat zijn jullie bereid daarvoor te doen?

Onderstaande punten helpen je dit inzichtelijk te krijgen. 

Beantwoord de vragen zo concreet en duidelijk mogelijk:

Tijd?

Kun je voldoende tijd vrijmaken? Het opbouwen en on-

derhouden van de werkrelatie met een bedrijf kost tijd. 

Het werven, inzetten en begeleiden van nieuwe werk-

nemersvrijwilligers ook. In ieder geval extra tijd buiten 

het managen van jouw reguliere vrijwilligers. Ook de 

aanschaf en het beheer van nieuwe materialen kost tijd.  

Professionaliteit

Hoe professioneel werkt jouw organisatie? Medewerkers 

van bedrijven verwachten dat de basis van een organisatie 

goed geregeld is. Denk hierbij aan de begeleiding van vrij-

willigers, een WA-verzekering, een deugdelijke adminis-

tratie en heldere afspraken over de taken van het bestuur.

Bedrijven en instellingen komen regelmatig bij de stichting Instandhoud-

ing Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL Limburg). Het kan gaan om 

‘gewone’ teamuitjes, maar soms wordt het teamuitje ook gecombineerd met 

de wens om een invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Onder-

nemen. Het aantal deelnemers per keer verschilt; de grootste groep die IKL 

aan het werk zette, bestond uit 750 personen. Het minimum aantal deelne-

mers voor een bedrijfsactiviteit ligt op 6 personen. IKL brengt de uren die zij 

besteedt aan het organiseren van bedrijfsactiviteiten in rekening. Factoren 

die de uiteindelijke prijs in belangrijke mate bepalen zijn: aantal deelnemers, 

aantal locaties, benodigd materiaal en benodigd aantal begeleiders. Zowel de 

voorbereiding als de dag van de activiteit als de nazorg wordt berekend. Op 

deze manier kan IKL bedrijfsactiviteiten op een verantwoorde en professionele 

manier uitvoeren. 

Praktijkvoorbeeld:	IKL	Limburg
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Stabiele	financiële	situatie

Hoe staat jouw organisatie er financieel voor? Een be-

drijf wil weten of hun toekomstige samenwerkingspart-

ner over een jaar nog bestaat. Heeft jouw organisatie 

financiële problemen, begin er dan niet aan. Werk-

nemersvrijwilligers werven of een gezamenlijk project 

starten in de hoop op sponsoring is zelden de oplossing 

voor een financiële crisis.

Bereikbaarheid

Is jouw organisatie goed bereikbaar? Een goede samen-

werking valt of staat bij goede communicatie. Ben je mak-

kelijk te bereiken? Heb je een vaste contactpersoon aange-

steld? Worden telefoontjes en e-mails snel beantwoord? 

Ervaring	met	PR

Lokale media besteden graag aandacht aan Maatschap-

pelijk Betrokken Ondernemen en Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen. Voor een bedrijf en haar 

werknemers is positieve publiciteit mooi meegenomen 

(let op: sommige bedrijven vermijden juist de publiciteit 

op dit punt). Als natuur- en landschapsorganisatie kun 

je hier ook een steentje aan bijdragen. De vraag is dan 

of je persberichten kunt schrijven en contacten hebt met 

de media. Heb je de beschikking over eigen communica-

tiemiddelen zoals een website of nieuwsbrief? 

Resultaatgericht

Bedrijven willen graag weten wat samenwerking met 

een natuur- of landschapsorganisatie concreet oplevert, 

zowel voor henzelf, als voor het maatschappelijk doel.  

Is jouw organisatie in staat om te sturen op resultaten? 

En kun je bijsturen op basis van tussentijdse evaluaties?

Open	cultuur

Samenwerken met een nieuwe partner betekent het 

binnenhalen van nieuwe mensen, nieuwe ideeën en een 

frisse wind door de tent. Hoe bereid je de organisatie 

voor op de samenwerking met een andere partij?  

Kun je sturen op samenwerking waarbij de eigen iden-

titeit behouden blijft, maar waarbij men wel openstaat 

voor anderen?

Als de organisatie niet voldoet aan de hierboven 

genoemde aandachtspunten, is het misschien toch 

mogelijk een goede samenwerking met een bedrijf 

op poten te zetten. Wil je echter het maximale uit de 

samenwerking halen, dan is het essentieel dat je in het 

beginstadium goed nadenkt of jouw organisatie er echt 

klaar voor is.
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Een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het knotten van wilgen kampt 

met het probleem dat het vrijwilligersbestand vergrijst. Ze willen graag met 

bedrijven in zee om nieuwe vrijwilligers te betrekken bij de bestaande activi-

teiten en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Dat is makkelijker gezegd 

dan gedaan. Het duurt jaren voordat nieuwkomers geaccepteerd worden door 

de oude garde en vrijwilligers die slechts een paar uur per week actief willen 

zijn, worden geweerd. De landelijke organisatie koppelt daarom een intern 

cultuurveranderingtraject aan een project om samenwerking met bedrijven bij 

de lokale afdelingen onder de aandacht te brengen. 

Praktijkvoorbeeld:	Hoe	welkom	zijn	nieuwe	vrijwilligers?	

Tip:	Communiceer!

Bedrijven realiseren zich in toenemende mate dat 

zij niet alleen een impact hebben op natuur, maar 

ook afhankelijk zijn van biodiversiteit en ecosys-

teemdiensten als schoon water en lucht. Voor be-

drijven zijn dit redenen om zich te verbinden aan 

een natuur of landschapsorganisatie. Natuurorga-

nisaties kunnen daar op inspelen door in externe 

communicatie de betekenis van de activiteiten van 

natuurorganisaties voor de regio te benadrukken. 

Laat ook op je website zien dat er een aanbod 

voor bedrijven is.
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Hoe	organiseer	ik	intern	
draagvlak?

Een samenwerkingsproject met een bedrijf heeft de 

beste kans van slagen als alle betrokkenen erachter 

staan. Hoe breder het interne draagvlak, hoe beter. 

Steun vanuit het management en het bestuur is echter 

cruciaal. Samenwerken met bedrijven is een strategische 

keuze waarvoor een visie nodig is. Die rol is bij uitstek 

weggelegd voor het bestuur. 

Om de samenwerking met een bedrijf aan te kunnen 

gaan, is het wenselijk ook gesteund te worden door:

* Eigen medewerkers;

* Vrijwilligers; 

* En, afhankelijk van het project dat je wilt uitvoeren, 

jouw doelgroep: leden, gebruikers, afnemers van 

diensten.

Nu je een beeld hebt van wat je wilt en of je organisatie 

voldoet aan de randvoorwaarden, wordt het tijd om je 

plan verder te vertellen. Je bent vast niet de enige binnen 

de organisatie die het interessant vindt om samenwerking 

met een bedrijf aan te gaan. Praat eens met medewerkers 

en/of vrijwilligers over jouw wens en let goed op de reac-

ties. Vraag of ze met je mee willen denken. 

Focus

Ga met een paar mensen om de tafel om te bepalen wat 

je nodig hebt om jouw plan uit te voeren. Hiervoor is 

het handig als je dit vertaalt in een concreet projectplan, 

want dat dwingt je te focussen op wat je wilt bereiken.  

Geef zo concreet mogelijk antwoord op de vol-

gende vragen en stel ze op schrift:

1. Waarom willen we dit? (de aanleiding) 

2.  Wat willen we precies? (een evenement 

organiseren, nieuwe vrijwilligers betrekken, 

boodschap bij een andere doelgroep onder de 

aandacht brengen, advies, training, etc.)

3.  Hoe lang kan de samenwerking duren? 

4.  Wat gaat het opleveren? (zo concreet moge-

lijk: een x-aantal nieuwe vrijwilligers, nieuwe 

activiteiten, nieuwe expertise bij een x-aantal 

medewerkers, nieuwe website, kennis van pro-

jectmanagement, accountantsverklaring, etc.) 

5.  Wat kunnen we zelf investeren? (tijd, commu-

nicatiemiddelen, etc.) 

6. Wat zijn de risico’s?

7.  Wat zijn de randvoorwaarden die je aan een 

bedrijf wilt stellen? (grenzen aan publiciteit, 

deskundigheid, beschikbaarheid, planning, etc.) 

Overtuig	het	management

Als de wens op de werkvloer is ontstaan, is het essen-

tieel het management en/of het bestuur te overtuigen 

van het plan. Het is belangrijk dat zij achter jouw plan 

staan, omdat het nogal wat kan betekenen voor de or-

ganisatie. Bereid daarom een gesprek met het manage-

ment voor. Wie is de belangrijkste beslisser? Is dat het 

bestuur, de directeur of de coördinator?
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Betrek	de	werkvloer

Als het management akkoord is gegaan, wordt het tijd 

om de rest van de organisatie erbij te betrekken. Je kunt 

bijvoorbeeld een interne sessie organiseren met alle 

medewerkers en/of vrijwilligers waarin je de plannen 

presenteert. Geef vervolgens iedereen de ruimte om hun 

ideeën te spuien. Zo komt je er ook achter of collega’s 

of vrijwilligers interessante contacten met bedrijven 

hebben. Misschien zijn er nog andere collega’s of vrijwil-

ligers die zich voor dit initiatief willen inzetten. 

Tip:	Scheve	ogen

Een reden waarom het goed is om vrijwilligers in 

een vroeg stadium te informeren, is dat bijvoor-

beeld het binnenhalen van werknemersvrijwil-

ligers om verschillende redenen scheve ogen kan 

veroorzaken bij de reguliere vrijwilligers.  

Zo kan bij hen het idee ontstaan dat deze tijdelijke 

vrijwilligers alleen de leuke klussen krijgen, terwijl 

al het overige werk “blijft liggen“ voor de regu-

liere vrijwilligers. Misschien voelen zij zich gepas-

seerd als er kennis en kunde van bedrijven wordt 

binnengehaald waarvan zij vinden dat zij die zelf 

voldoende in huis hebben. Hoe dan ook, probeer 

de reguliere vrijwilligers te overtuigen van de 

voordelen en ze bij het project te betrekken. Zij 

kunnen bijvoorbeeld de werknemers inwerken en 

bijspringen als de nood aan de man is.

Tip:	In	gesprek	met	het	management

Bepaal welke twee mensen uit jouw team het 

beste in gesprek kunnen gaan met het manage-

ment. Bereid deze bijeenkomst goed voor. Bedenk 

van tevoren welke barrières het management zou 

kunnen opwerpen en hoe je deze barrières weg 

zou kunnen nemen.

Stuur de beslisser van tevoren het projectplan toe, 

zodat hij of zij er over kan nadenken. Het is be-

langrijk dat de bijeenkomst wordt afgerond met 

het nemen van een (voorlopige) beslissing. Leg 

de beslissing vast in een gespreksverslag. Vraag 

bij twijfel door naar wat hij of zij nodig heeft om 

alsnog “ja” te kunnen zeggen. Mocht de beslisser 

“nee” zeggen, evalueer dan waarom het niet is 

gelukt en kijk of je het projectplan kunt aanpassen 

om barrières te overwinnen.
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Wat	heeft	mijn	organisatie		
te	bieden?

Voordat je gaat zoeken naar een geschikte partner, 

moet je weten waarom een bedrijf met jou in zee zou 

willen gaan. In een samenwerking tussen partners moet 

er een balans zijn tussen geven en nemen.

De	hamvraag	is:

“Wat hebben wij een bedrijf te bieden?”

In de praktijk zijn natuur- en landschapsorganisaties 

geneigd deze vraag te beantwoorden met: “publiciteit”. 

Het is geen slecht antwoord, maar niet altijd het meest 

interessante. Bedrijven zijn namelijk prima in staat 

hun publiciteit zelf te regelen. Jouw organisatie moet 

iets te bieden hebben wat het bedrijf zelf niet in huis 

heeft. De volgende vraag is daarom: Wat valt er weg als 

jouw organisatie ophoudt te bestaan? Waarom willen 

mensen zich graag voor jouw organisatie inzetten? Wat 

motiveert de vrijwilligers? Nu wordt het interessant voor 

een bedrijf. Jouw organisatie heeft namelijk iets unieks 

te bieden: de mogelijkheid om ‘verschil te maken’, om 

een concrete bijdrage te leveren aan een betere wereld 

met behulp van de doelstelling van jouw organisatie. 

Dat doel is jouw unique sellingpoint. Dus, beheert en 

onderhoudt jouw organisatie een natuurgebied, dan 

is dat je inzet. Want als jouw organisatie dat gebied 

niet beschermt, dan worden er misschien wel woningen 

gebouwd of een snelweg doorheen aangelegd. Dan is 

het gebied met de aanwezige natuurwaarde ten dode 

opgeschreven. 

Praktijkvoorbeeld:	Een	goed	gevoel…	

Een landschapsbeheer organisatie in Lim-

burg wordt benadert door één van ‘s werelds 

grootste producenten voor televisie en film: 

Warner Bros. Medewerkers van de Amster-

damse vestiging hebben bedacht dat zij een 

doelgroep die zij niet met hun eigen produc-

ten kunnen bereiken, een onvergetelijke dag 

willen aanbieden. Onder begeleiding van de 

landschapsorganisatie gaan uiteindelijk 80 

medewerkers en 20 slechtzienden aan de slag 

om een heidegebied te bevrijden van bomen 

en struiken. Voor de medewerkers van Warner 

Bros was het een openbaring om mee te maken 

hoe mensen zonder visuele houvast de natuur 

ervaren; ruiken, voelen, horen. Aan het eind 

van de dag is het toekomstige beheer van de 

heide overgedragen aan een lokale basisschool. 

Deelnemers hebben unaniem aangegeven met 

een goed en voldaan gevoel op de dag terug 

te kijken.
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Andere vragen die je jezelf als organisatie kunt stellen, 

zijn: 

1.Wat	hebben	wij	te	bieden	aan	werknemers	van	een	

bedrijf?	

In het vrijwilligerswerk doen werknemers nieuwe 

ervaring op in een inspirerende omgeving en dat geeft 

voldoening. De natuur is een prachtig decor voor team-

building; fysieke inspanning, de uitdaging om een dikke 

boom te vellen of de kans om bij het slootje springen 

net niet de overkant te halen.

In het hoofdstuk ‘Betrokken ondernemen voor bedrij-

ven’ staat een opsomming van voordelen van Maat-

schappelijk Betrokken Ondernemen. Handig voor als je 

verlegen zit om argumenten.

2.	Welke	kennis	en	expertise	hebben	wij	in	huis?

Jouw organisatie heeft kennis van en ervaring met vrij-

willigerswerk, en niet te vergeten kennis over de natuur 

en de projecten die je uitvoert.

3.	Welke	netwerken	hebben	wij?

Welke contacten heb je met relevante actoren, zoals 

andere natuur- en landschapsorganisaties, overheids-

instanties en bedrijven? Dankzij samenwerking met 

jouw organisatie kan een bedrijf zelf nieuwe contacten 

opdoen en hierdoor nieuwe klantgroepen aanboren.

De outdoorspecialist Bever Zwerfsport heeft een uitgebreid samenwerkings-

verband met Vogelbescherming Nederland. Zo is zij, naast de winkel van 

Vogelbescherming, exclusief verkooppunt van de nieuwe verrekijkers van 

Vogelbescherming Nederland: Vogelbescherming Optiek. Vogelbescherming 

Nederland verwijst in haar promotie voor de verrekijker leden en derden naar 

Bever Zwerfsport. Op deze manier krijgt Bever een interessante doelgroep 

in huis die naast de verrekijker mogelijk ook geïnteresseerd is in andere 

artikelen.

Praktijkvoorbeeld:	Zelfde	doelgroep

Tip:	De	kunst	van	vertellen

Je hoeft geen hippe, flitsende organisatie te zijn 

om indruk te maken op bedrijven. Het gaat erom 

dat je jouw boodschap aantrekkelijk verpakt. 

Hoe zou de natuur er uit zien als natuur- en 

landschapsorganisaties hun werk stante pede 

neer zouden leggen? Welke bijzondere dieren 

en biotopen zijn straks voor de kleinkinderen van 

medewerkers behouden dankzij het werk van 

jouw organisatie… Het is de kunst om een verhaal 

te vertellen!
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4.	Welke	ondersteuning	kunnen	we	bieden?

Welke middelen kunnen worden ingezet tijdens de 

samenwerking? Beschik je over draaiboeken voor ver-

schillende projecten? Heb je een eigen materiaal? Hoe 

begeleid je vrijwilligers?

Tip:	Unique	selling	en	buying	points	

Breng je unique selling points in kaart en probeer 

deze te bekijken door de bril van een bedrijf. Wat 

kunnen deze eigenschappen die jouw organisa-

tie zo uniek maken, betekenen voor het bedrijf? 

Probeer vervolgens de unique selling points om 

te buigen in ‘unique buying points’. Verdiep je 

hiervoor in het bedrijf waarmee je een samenwer-

king aan zou willen gaan, door onder andere de 

website te bestuderen. Vraag het bedrijf tijdens 

het kennismakingsgesprek ook waar zij naar op 

zoek zijn en stem hier vervolgens je eigen aanbod 

op af. Maak het ‘an offer they can’t refuse’! Laat 

je verrassen door de ideeën van de bedrijven zelf 

en ervaar hoe inspirerend het is om deze nieuwe 

ideeën te integreren met de wensen van jouw or-

ganisatie. Meer hierover lees je in hoofdstuk 5 of 

zie http://www.marketingportaal.nl/woord/312/A/

unique-selling-proposition

Gebruik de checklist in bijlage 1 voor een 

overzicht.

Verdiepingsmateriaal

* Natuur als inspiratiebron - ‘Natuur is brandstof 

voor de ziel’ ’Vaak, wanneer we uitgeput zijn, 

schenken we onszelf nog een kopje koffie in. 

Maar onderzoek suggereert dat een betere 

manier om energie op te doen, is contact te 

maken met de natuur.’ (Ryan, 2010) Lees meer 

over dit onderzoek op de website van de uni-

versiteit van Rochester

* Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van 

de natuur op mensen. In recent onderzoek gaf 

90% van de onderzoeksgroep aan zich mentaal 

en fysiek energieker te voelen na actief te zijn 

geweest in de natuur. Thema’s die te vinden 

zijn in de natuur zijn onder andere: kracht en 

bewegen, verbinding, natuurlijk leiderschap, 

rust en stilte, schoonheid en creativiteit. Ook 

leent de natuur zich goed voor metaforen. Een 

goede reden dus voor bedrijven om personeels-

uitstapjes te verbinden aan activiteiten in de 

natuur… Gezondheidsraad, 2004 Lees het vol-

ledige onderzoek 

5.	Welke	publiciteit	kunnen	we	genereren?	

Heeft jouw organisatie een website waar aandacht ge-

geven kan worden aan de samenwerking? Heb je goede 

contacten met de media? Heb je een eigen blad? Wat is 

de oplage hiervan? 

http://www.marketingportaal.nl/woord/312/A/unique-selling-proposition 
http://www.marketingportaal.nl/woord/312/A/unique-selling-proposition 
http://www.rochester.edu/news/show.php?id=3450
http://www.rochester.edu/news/show.php?id=3450
http://www.rochester.edu/news/show.php?id=3450
http://www.movisie.nl/natuur_en_gezondheid
http://www.movisie.nl/natuur_en_gezondheid


5 Fase 2:  De juiste partner

Neem	de	tijd	voor	het	
opbouwen	van	een	prettig	
en	constructief	contact.
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Fase	2:	De	juiste	partner	

Wat	is	het	gewenste	profiel?

Je hebt in de vorige fase je vraag helder bepaald en je 

weet wat je te bieden hebt. De volgende stap is het selec-

teren van de juiste partner. Dat begint met het vaststellen 

van het profiel. Bepaal met welk type bedrijven je samen-

werking zoekt. De volgende vragen helpen je een profiel 

op te stellen van je ideale samenwerkingspartner. 

1		Welk	soort	bedrijf	past	bij	ons	imago?	

Een natuurorganisatie heeft een andere uitstraling dan 

een jongerenorganisatie of een verpleeghuis. Een verze-

keringsmaatschappij past bij zorgverlening. Sportkleding 

bij een daklozenvoetbalteam. Omgekeerd past een siga-

rettenfabrikant niet bij Scouting en een worstenmaker 

niet bij de dierenbescherming. Een passend imago voor 

natuur- en landschapsbeheerorganisaties is bijvoorbeeld 

een energiemaatschappij. Ook het rijk en gemeentelijke 

afdelingen zetten zich graag in voor de natuur in de 

omgeving. Bedrijfstakken die relatief veel aan Maat-

schappelijk Betrokken Ondernemen doen zoals finan-

ciële dienstverleners, verzekeraars, adviesbureaus en 

advocaten kantoren zijn per definitie goed benaderbaar.

2		Welke	bedrijven	profiteren	van	ons	werk?

Kijk of er een aanknopingspunt is tussen jouw orga-

nisatie en bedrijven. Is er bijvoorbeeld een gemeen-

schappelijk doel of een gemeenschappelijke doelgroep. 

Verzekeringsbedrijven leveren bijvoorbeeld graag een 

bijdrage aan goede zorg. De supermarkt op de hoek 

profiteert van een goed lopend jongerencentrum in de 

buurt (minder hangjongeren). De bank in een Limburgs 

dorpje huisvest ook de bibliotheek (meer aanloop van 

klanten). Een bierbrouwerij is afhankelijk van de be-

schikbaarheid van voldoende natuurlijke grondstoffen 

en de diensten die ecosystemen bieden, zoals schoon 

water en een vruchtbare bodem. De mondiale bedrei-

ging van de bestaande natuur kost het bedrijfsleven nu 

al miljarden euro’s. De lokale bierbrouwer is gebaat bij 

een gezond milieu voor de kwaliteit van de grondstof-

fen van het bier. Indirect profiteert een bierbrouwerij 

dus van de inspanningen van Nederlandse natuur- en 

landschapsorganisaties. 

3		Welke	bedrijven	beschikken	over	de	kennis,	mid-

delen,	werknemers	en/of	netwerken	die	wij	zoeken?

Deze vraag is heel praktisch. Welk bedrijf heeft de dien-

sten, spullen, mensen, contacten in huis die jij nodig hebt? 

Denk hierbij ook verder dan je gewend bent.  

Je hoeft niet perse een accountantskantoor te benaderen 

als je iemand zoekt die je financieel advies kan geven. 

4	Groot	of	klein	bedrijf?	

Samenwerken met een groot, landelijk bedrijf heeft als 

voordeel dat zij meer mensen, middelen, netwerken en 

media tot hun beschikking hebben dan kleine bedrij-

ven. Ook is de kans aanwezig dat zij al ervaring hebben 

opgedaan met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

(MBO) of in ieder geval een visie op MBO hebben ge-

formuleerd. Maar, het hoeft niet zo te zijn dat samen-

werking met grote bedrijven automatisch meer oplevert 

dan samenwerking met een kleiner bedrijf. Een voordeel 

van kleine en middelgrote bedrijven is dat ze vaak meer 

op de regio gericht zijn; zij hebben direct belang bij het 
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welbevinden van hun klanten en werknemers en dus bij 

een prettige leefomgeving. Zij zijn doorgaans makkelij-

ker te benaderen en hebben meer baat bij investeren in 

de omgeving en lokale publiciteit.   

Waar	vind	ik	geschikte	bedrijven?

Welke bedrijven zitten in jouw (directe) omgeving en 

hoe vind je ze? Hieronder vind je een lijst van handige 

netwerken. Meer tips om bedrijven te vinden vind je in 

bijlage 2.

Sociale	media

Social media is een verzamelnaam voor alle internet-

toepassingen waarmee je informatie met elkaar deelt 

en contact onderhoudt. Bekende voorbeelden van social 

media websites zijn Facebook, YouTube, Linkedin, Twit-

ter, Hyves, NuJij en Schoolbank. Via deze websites kun je 

relatief eenvoudig in contact komen met personen die 

bij een bedrijf werken dat een goede samenwerkings-

partner zou zijn. 

 

Maatschappelijke	Beursvloer

Bezoek een lokale Maatschappelijke Beursvloer om in 

contact te komen met lokale ondernemers. De Maat-

schappelijke Beursvloer is een lokaal evenement waar 

maatschappelijke behoeften worden verhandeld met 

gesloten beurs: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in 

de meest brede zin van het woord. 

Bedrijven, serviceclubs, scholen, maatschappelijke orga-

nisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden ontmoe-

ten elkaar. De sfeer is informeel en dynamisch. Doel: 

het maken van een match. Wat de een biedt, is voor de 

ander zeer gewenst. De matches hebben betrekking op 

menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, 

faciliteiten en creativiteit. Bij voorkeur is de match twee-

Praktijkvoorbeeld:	Passende	imago’s

Een mooi voorbeeld van imago’s die goed bij 

elkaar passen is de steun van Nuon Duurzame 

Energie voor Natuurmonumenten. Nuon doneert 

materiaal voor duurzame energieprojecten in en 

rond gebouwen en natuurgebieden van de vereni-

ging. Zo voorzag Nuon onder andere  

De Kluis, een kluizenaarswoning annex kapel 

uit 1688 waar tot 1931 achtereenvolgens zestien 

kluizenaars woonden, in het Schaelsbergerbos van 

duurzame energie en het vogelwachtershuisje op 

Griend, tussen Vlieland en Terschelling, van zonne-

panelen. Deze wekken stroom op voor verlichting, 

computer en overige communicatiemiddelen.
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richtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partner-

schap ontstaat. Meer informatie lees je op de website 

www.beursvloer.com

Kamers	van	Koophandel	

Er zijn 12 regionale kantoren van de Kamer van Koophan-

del in Nederland. De kamers beschikken over kennis en 

gegevens van het lokale en regionale bedrijfsleven. Op de 

website www.kvk.nl vind je informatie over bedrijven.

MKB	Nederland/
ondernemersverenigingen	

Onder het midden- en kleinbedrijf (MKB) verstaan we 

de ondernemingen met 1 tot 250 werknemers. Maar 

liefst 99% van de ondernemingen in Nederland behoort 

tot het MKB. In ledental is MKB Nederland de grootste 

ondernemerscentrale in het land. Ongeveer 150 bran-

cheorganisaties en zo’n 600 regionaal en lokaal gerichte 

ondernemersverenigingen zijn aangesloten. Voor meer 

informatie over het MKB en de regionale en lokale on-

dernemersorganisaties kun je terecht op www.mkb.nl.

ZZP-netwerken	

Nederland telt meer dan 600.000 ZZP’ers, zelfstandigen 

zonder personeel. Een groot deel van deze groep heeft 

zich verenigd in netwerken als ZZP-netwerk Nederland 

en Freelance netwerk. Via de zoekmachine vind je ZZP-

netwerken in de buurt. 

Intermediairs	in	Maatschappelijk	
Betrokken	Ondernemen

MBO wordt op praktisch niveau mogelijk gemaakt door 

een landelijk netwerk van intermediairs in Betrokken 

Ondernemen. Intermediairs in Betrokken Ondernemen 

ofwel maatschappelijk makelaars, zijn professionals 

die maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven 

samenbrengen in projecten. Deze projecten leveren voor 

beide meerwaarde en dragen bij aan de lokale samen-

leving. Zij werken zonder winstoogmerk en maken 

onderdeel uit van een vrijwilligerscentrale, welzijnsin-

stelling of zijn een zelfstandige stichting. Zij beschikken 

over een sterk lokaal netwerk binnen het bedrijfsleven 

en kunnen je mogelijk adviseren bij het selecteren en 

benaderen van potentiële samenwerkingspartners. Voor 

een overzicht van intermediairs zie www.nationaalmbo-

platform.nl/professionals/kaart.

Serviceclubs

Veel mensen uit het bedrijfsleven zijn lid van een 

serviceclub, zoals de Rotary, Lions Club, Junior Kamer, 

Kiwanis, Fifty-one club, Leo clubs, etc. Serviceclubs hou-

den zich intensief bezig met maatschappelijke projec-

ten. Deze projecten zijn onbetaalde activiteiten en zeer 

divers van aard. Vaak zijn ze gericht op fondsenwerving: 

activiteiten waarmee geld wordt ingezameld bij mensen 

uit de eigen woonplaats of regio. Voor meer informa-

tie over de Nederlandse Serviceclubs en hun projecten: 

www.serviceclubs.org.

http://www.beursvloer.com
http://www.kvk.nl
http://www.mkb.nl
http://www.nationaalmboplatform.nl/professionals/kaart
http://www.nationaalmboplatform.nl/professionals/kaart
http://www.serviceclubs.org


* * *  34  Natuur in bedrijf

MVO	Nederland

MVO Nederland is het kenniscentrum voor Maatschap-

pelijk Verantwoord Ondernemen. MVO Nederland 

stimuleert en ondersteunt bedrijven in hun maatschap-

pelijke rol door het delen van kennis, het organiseren 

van activiteiten en door samen te werken met partners. 

MVO Nederland is opgericht op initiatief van het Minis-

terie van Economische Zaken, met als doel het bevorde-

ren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het 

is de bedoeling zoveel mogelijk verschillende partijen bij 

dit proces te betrekken. De primaire doelgroepen zijn: 

ondernemingen (zowel het MKB als grotere onderne-

mingen), maatschappelijke organisaties en (lokale) over-

heden. Hoewel de thema’s van MVO Nederland breder 

zijn dan de inzet van bedrijven voor de samenleving, is 

het een netwerk van verschillende organisaties waar je 

wat aan kunt hebben.  

Op www.mvonederland.nl vind je een lijst van alle aan-

gesloten organisaties met contactgegevens. 

Eigen	speurwerk

Fiets of rij eens rond in de buurt van je organisatie 

om te zien welke bedrijven er gevestigd zijn. Of neem 

gewoon eens een kijkje op een bedrijventerrein in de 

gemeente. Je kunt natuurlijk ook de (digitale) telefoon-

gids of Gouden Gids raadplegen.

Vrijwilligerscentrales-	en	steunpunten

Een groeiend aantal vrijwilligerscentrales bemiddelt bij 

de contacten tussen maatschappelijke organisaties en 

bedrijven in het kader van MBO. Mogelijk kunnen zij je 

in contact brengen met bedrijven die voor samenwer-

king openstaan. Voor een overzicht van vrijwilligerscen-

trales ga naar:  www.vrijwilligerscentrales.nl

Gebruik de checklist in bijlage 2 voor een overzicht 

Rotaryclub Amsterdam organiseerde enige tijd geleden een benefietavond 

over natuurbeleving. De avond werd in de Oranjerie van paleis Soesdijk ge-

houden. Bedrijven konden een viptafel kopen en hun relaties uitnodigen voor 

een gratis diner. De opbrengst van de benefietavond kwam ten goede aan het 

natuurcollege van Prinses Irene, die ook gastvrouw was.

Praktijkvoorbeeld:	Benefietavond	over	natuurbeleving

http://www.mvonederland.nl
http://www.vrijwilligerscentrales.nl/
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Tip:	Maak	een	short	list

HOE MAAK IK EEN LIJST VAN POTENTIËLE 

BEDRIJVEN? 

Op basis van het profiel en de lijst met be-

drijven in jouw regio, begint je met het maken 

van een zogenaamde ‘short list’, een lijst met 

zo’n 5 – 20 mogelijke kandidaten.

Selectiecriteria om bedrijven op te nemen  

in deze ‘short list’ zijn:

1 PERSOONLIJKE CONTACTEN

Ga na of medewerkers en/of vrijwilligers 

goede contacten hebben met medewerkers 

van bedrijven die bij het profiel passen.  

Dat hoeven niet per se medewerkers met 

invloedrijke functies te zijn. Contacten lager 

in de organisatie kunnen net zo nuttig zijn, 

want zij kunnen het verzoek tot samen- 

werking onder de aandacht brengen bij  

collega’s die meer beslissingsbevoegdheid 

hebben. Zoek ook uit met welke bedrijven 

jullie in het verleden al eens contact  

hebben gehad.

2 ERVARING MET MBO

Welke bedrijven staan open voor samen-

werking met maatschappelijke organisaties? 

Bedrijven die al eerder ervaring hebben opge-

daan met Maatschappelijk Betrokken 

 Ondernemen en daardoor vaker met maat-

schappelijke organisaties hebben samenge-

werkt, hoeven niet meer overtuigd te worden 

van de voordelen daarvan. Kijk op de website 

van bedrijven om te zien of ze een actief 

beleid op dit gebied hebben.

3 VERHUIZING OF REORGANISATIE

Welke bedrijven zijn onlangs verhuisd of 

gereorganiseerd? Bedrijven die net een 

reorganisatietraject achter de rug hebben, 

willen vaak de medewerkers een extra impuls 

geven om ze weer trots te laten zijn op hun 

bedrijf. Voor bedrijven die net verhuisd zijn, 

is samenwerking met een natuur- of land-

schapsbeheerorganisatie die lokaal actief is 

een goede start om een plek te krijgen in de 

lokale samenleving. 
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De	kwaliteits-	of	MVO-manager

Voordeel: kwaliteit en Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen heeft met alle aspecten van de bedrijfs-

voering te maken, dus ook met ‘waardering voor de 

maatschappij’. Deze persoon zit ook vaak direct onder 

het managementteam of bij de communicatieafdeling. 

Nadeel: de positie en bevoegdheden van de functionaris 

zijn niet altijd duidelijk.

De	communicatieafdeling

Voordeel: de afdeling kan in interne communicatie

een goede rol spelen. Nadeel: de afdeling communicatie 

houdt zich vooral bezig met de gevolgen van MBO voor 

het imago, wat niet altijd de beste basis hoeft te zijn om 

onderlinge samenwerking vorm te geven.

De	directie

Voordeel: beslissingen die op het hoogste niveau wor-

den genomen, krijgen steevast een hoge prioriteit.  

Nadeel: niet scoren in het eerste gesprek betekent 

vrijwel altijd ‘einde verhaal’. Een ander risico is onvol-

doende draagvlak onder de medewerkers of bij degene 

aan wie de directie het project delegeert (‘speeltje van 

de baas’). 

Wanneer je hebt achterhaald wie de beste persoon is 

om jouw ideeën aan voor te leggen, is het tijd om een 

afspraak te maken. Dit kun je het beste telefonisch en 

Hoe	leg	ik	contact	met	een	bedrijf?

Voordat je een bedrijf benadert, is het belangrijk te 

bepalen met wie binnen het bedrijf je contact gaat 

zoeken. In kleinere bedrijven worden de meeste beslis-

singen door de directie genomen, ook over Maatschap-

pelijk Betrokken Ondernemen. Als jouw organisatie sa-

menwerking zoekt met een klein of middelgroot bedrijf, 

kunt je het verzoek het beste richten tot de directie. 

Bij grote bedrijven met verschillende vestigingen, ga je 

naar de vestiging bij jou in de buurt. Als dat het hoofd-

kantoor is, is dat mooi meegenomen. Binnen een groot 

bedrijf richt je jouw verzoek tot: 

Een	individuele	medewerker

Bijvoorbeeld iemand uit je persoonlijke netwerk. 

Voordeel is dat een medewerker op uitvoerend niveau 

onder zijn collega’s draagvlak kan creëren. Nadeel: het 

risico dat het een individuele actie wordt, die niet door 

de hele organisatie gedragen wordt.

De	afdeling	personeelszaken

Voordeel: heeft een link met de ontwikkeling van de 

medewerkers en ziet samenwerking met maatschappelij-

ke organisaties als instrument voor het opleidingsbeleid. 

Heeft vaak ook algemene bevoegdheid en budget om 

tot een concreet actieplan te komen
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persoonlijk doen. Bel zelf met de persoon die je wilt 

spreken en leg hem of haar in dit telefoongesprek 

uit wat jouw bedoeling is. Je geeft als het ware een 

telefonische reclameboodschap die krachtig genoeg 

moet zijn om de ander te overtuigen van het nut jou te 

ontmoeten.

Een goede voorbereiding is dus noodzakelijk. Je kunt 

je goed op het telefoongesprek voorbereiden door de 

benodigde informatie op papier te zetten, zodat je snel 

een antwoord kunt formuleren als er vragen wor-

den gesteld. Zet ook op papier wat je het bedrijf wilt 

voorstellen: 

• Postitioneer jouw organisatie: Wie ben je, wat wil je, 

wat biedt je aan en waarin verschilt dit voorstel van 

andere initiatieven;

• Vraag in hoeverre het bedrijf bekend is met jouw 

organisatie en biedt aan om hier een presentatie over 

te geven;

• Leg uit voor welke projecten je welke vormen van 

samenwerking zoekt en vraag of het bedrijf interesse 

heeft.

Wat als het bedrijf geen interesse heeft?

Als het bedrijf aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in 

samenwerking, vraag dan naar de reden waarom. Mis-

schien is het iets waarmee je rekening kunt houden bij 

het benaderen van andere bedrijven. Als je merkt dat 

het bedrijf twijfelt, kun je bedenktijd geven. Zit samen-

werking er niet in, kun je het bedrijf wél vragen of je ze 

in de toekomst nogmaals mag benaderen met hetzelfde 

verzoek, of anders voor financiële steun, bijvoorbeeld 

projectsponsoring of een donatie.

Waar	let	ik	op	bij	de	eerste	
afspraak?

Ga goed voorbereid naar de eerste afspraak. Bepaal wie er 

meegaat naar het gesprek. Een goede delegatie bestaat 

uit twee, maximaal drie personen (bij voorkeur niet meer 

dan het aantal afgevaardigden van het bedrijf!). Stuur het 

bedrijf voorafgaand aan het gesprek schriftelijke informa-

tie over jouw organisatie (promotiemateriaal, persberich-

ten, jaarverslag). Dat geeft je ook de gelegenheid in een 

Tip:	Elevator	pitch

Hoe positioneer je je organisatie?

Een veel gebruikte methode om een organisatie 

kort en bondig te presenteren is de ‘elevator pitch’ 

Stel je stapt in de lift, en in die lift staat net die ene 

persoon die je al tijden wilt spreken. Je hebt maar 

één minuut om indruk te maken. Wat zeg je, hoe 

trek je de aandacht? Deze zogenoemde elevator 

pitch dwingt je om bondig en doelgroepgericht 

te communiceren. Zet je eigen elevator pitch op 

papier, lees hem vervolgens hardop voor, Let op: 

de pitch mag niet langer dan 60 seconden duren, 

stel de tekst bij tot je tevreden bent en de pitch 

binnen de gestelde tijd valt. Probeer daarna de 

pitch uit op collega’s en vrienden en verwerk hun 

op- en aanmerkingen. Meer lezen over de elevator 

pitch: zie  

www.movisie.nl/134725/def/home/vrij-

willige_zorg_/nieuwe_combinaties_/

accepteren/

http://www.movisie.nl/134725/def/home/vrijwillige_zorg_/nieuwe_combinaties_/accepteren/ 
http://www.movisie.nl/134725/def/home/vrijwillige_zorg_/nieuwe_combinaties_/accepteren/ 
http://www.movisie.nl/134725/def/home/vrijwillige_zorg_/nieuwe_combinaties_/accepteren/ 
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Tip:	Let’s	talk	about	money...

Wanneer je een financiële bijdrage van bedrijven 

verwacht voor het organiseren van een project, 

breng dit dan zo spoedig mogelijk ter tafel. Be-

drijven zijn gewend om voor diensten te betalen. 

Wanneer zij zelf een activiteit organiseren, zijn 

ze vaak veel meer tijd kwijt tegen een hoger 

uurtarief. Bovendien is bij een activiteit in de na-

tuur kennis van zaken noodzakelijk. Je wil niet het 

risico lopen dat er meer schade dan goeds wordt 

aangericht. Bedenk ook dat als een bedrijf een 

andere invulling aan de dag zou geven, daar vaak 

meer geld mee gemoeid zou zijn. 

* Stel jezelf kort voor en geef vervolgens de contact-

persoon van het bedrijf ruimte om zich voor te stellen 

en iets algemeens over de organisatie te vertel-

len. (Maak hierbij gebruik van de methode van de 

elevator pitch) en zorg ervoor dat je het kort, bondig 

en neutraal houdt. Wijd niet teveel uit over je eigen 

organisatie, maar zorg dat er tijd blijft voor overige 

gesprekspunten. 

* Stel vragen: in welke vorm van samenwerking hebben 

ze interesse? Wat willen ze bereiken? Wanneer zijn ze 

tevreden? Laat hen zo veel mogelijk vertellen, luister 

goed en pas zo nodig je eigen verhaal en aanbod hier 

op aan. 

* Vraag of ze — en zo ja, welke — ervaring hebben met 

samenwerking met natuur en landschapsorganisaties. 

* Verkoop je organisatie: wees glashelder over wat je 

begeleidende brief de afspraak te bevestigen. Het eerste 

gesprek is een kennismaking. Verdiep je van tevoren in je 

gesprekspartner met behulp van de website, het jaarver-

slag, het LinkedIn-profiel, etc. Bepaal welk resultaat je 

met dit kennismakingsgesprek wilt bereiken. Neem de 

tijd voor het opbouwen van een prettig en constructief 

contact. Het is belangrijk dat je tijdens dit gesprek laat 

zien waarom het bedrijf met jouw organisatie in zee zou 

moeten gaan. Benadruk daarom de wederzijdse kansen en 

mogelijkheden:

Tip:	Werk	aan	goede	PR

Het werkt in je voordeel als bedrijven jouw orga-

nisatie en doelstellingen al een beetje kennen. 

Zo kunnen ze bijvoorbeeld gelezen hebben over 

projecten in nieuws- of huis-aan-huisbladen. Op 

die manier hebben ze vast een eerste idee aan wat 

voor organisatie ze zich mogelijk gaan binden. 

Ook zegt de naamsbekendheid van jouw orga-

nisatie iets over jullie professionaliteit. Bedrijven 

verbinden zich graag aan organisaties met een 

grote naamsbekendheid én een goede naam. 

Zij zijn immers geïnteresseerd  in de mening van 

belanghebbenden buiten het bedrijf: de publieke 

opinie, de lokale gemeenschap en maatschap-

pelijke organisaties. Door zich te verbinden met 

een bekende natuur- of landschapsorganisatie 

met een goed imago kunnen ze deze mening van 

belanghebbenden positief beïnvloeden. Zorg er 

dus voor dat je Public Relations goed zijn.  
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organisatie doet en wat je zoekt. Bedenk dat jouw 

wereld ver van het bed van het bedrijf kan liggen.  

Pas op voor jargon!

* Laat zien wat samenwerking met het bedrijf jou zou 

kunnen opleveren.

* Benadruk wat samenwerking hen kan opleveren. Hou 

geen vaag verhaal over “iets goed doen voor de maat-

schappij” of zoiets. Leg een relatie met hun missie en 

visie (vaak te vinden op de website van het bedrijf) 

en laat zien dat je een bijdrage kunt leveren aan hun 

doelstellingen.

* Doe geen beloftes die je niet kunt waarmaken.

* Leg afspraken vast in een kort gespreksverslag.

Tip:	Stel	vragen!

Het is belangrijk dat je in het gesprek veel vragen 

aan het bedrijf stelt. Waar maken ze zich druk om 

in hun lokale omgeving? Wat zijn bedrijfswaarden 

en normen? Waaraan hebben beroepskrachten 

behoefte? Probeer ook de vraag achter de vraag 

te achterhalen. Een bedrijf kiest niet zomaar voor 

een activiteit in de natuur. Misschien zijn zij op 

zoek naar zingeving, willen zij op een andere 

manier leren samenwerken. Wie weet heb jij wel 

dé oplossing. Je kunt hier bij gebruik maken van 

de ‘LSD techniek’ Luisteren, Samenvatten en Door-

vragen. Zo weet je zeker dat je het verhaal goed 

begrepen hebt en heeft de gesprekspartner ook 

het gevoel dat jullie op een lijn zitten. Trap niet in 

de valkuil om te snel je eigen aanbod te doen. Tast 

goed af waar het bedrijf naar op zoek is en sluit 

daar je aanbod op aan. Door goed te luisteren, 

vragen te stellen en daarop in te spelen, vergroot 

je de kans dat het bedrijf de waarde van samen-

werking met jouw organisatie ziet. Herkenning 

speelt hierbij een grote rol. 

Tip:	Houd	een	presentatie

Verzorg met behulp van PowerPoint of Prezi een 

heldere en boeiende presentatie over de organi-

satie. Zorg dat het bedrijf geïnteresseerd raakt. 

Bedrijven willen graag weten waar jouw organi-

satie voor staat en wat jouw organisatie hen te 

bieden heeft. Zo’n presentatie duurt maximaal 

15 minuten. De meeste bedrijven beschikken over 

een beamer of overheadprojector. Vraag van 

tevoren of je de presentatie kunt meenemen op 

een USB-stick of dat je de presentatie kunt mailen. 

Als je weet hoeveel toehoorders er zijn, maak dan 

ook hand-outs.

Gebruik de checklist in bijlage 1 voor een 

overzicht.



6 Fase 3:  Samen aan de slag

Een	goed	begin	is	het	halve	

werk.	Dat	geldt	ook	voor	een	

samenwerkingstraject.
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Samen	aan	de	slag

Hoe	geven	we	de	samenwerking	
vorm?

Nu de kennismaking en wederzijdse interesse in elkaar 

een feit is, kan de samenwerking concreet vorm gaan 

krijgen. Er zijn allerlei manieren van samenwerking met 

een bedrijf. In het hoofdstuk ‘Samenwerken kan bijvoor-

beeld zo’ hebben we aandacht besteed aan vormen van 

ondersteuning. Financiële ondersteuning, werknemers-

vrijwilligerswerk, inzet van netwerken, faciliteiten en 

communicatiekanalen zijn genoemd. In dit hoofdstuk 

gaan we in op de praktische uitwerking van werknemer-

vrijwilligerswerk. Grofweg is werknemersvrijwilligers-

werk onder te verdelen in de volgende categorieën: 

Eenmalige	(dag)activiteit

Het bedrijf zet zich met haar personeel in voor een (dag)

activiteit, bijvoorbeeld als zinvolle invulling van een 

personeelsdag. 

Hoe	organiseer	je	een	eenmalige	(dag)activiteit?

a. Voorbereidingen 

* Zoek uit hoeveel werknemers mee willen doen en 

maak een inschatting van hoeveel medewerkers er 

daadwerkelijk zullen komen opdagen. Het komt 

(helaas) vaak voor dat mensen op het laatste moment 

afhaken omdat de werkdruk te hoog is of vanwege 

ziekte. Hou bij de activiteit rekening met de mogelijk-

heden van de groep; is iedereen goed ter been? Doen 

er naar verwachting meer vrouwen dan mannen mee? 

Hoe is de leeftijdsopbouw? Gebeurt het werknemers-

GroeneHartslag is een commerciële organisatie die onder andere recreatieve 

outdooractiviteiten aan bedrijven aanbiedt. Zij organiseert activiteiten in de 

‘groene oases van de randstad’; het groene hart van Nederland; het Reeuw-

ijkse- en Nieuwkoopse plassengebied en de Utrechtse Venen. 

In het aanbod zit bijvoorbeeld: Blindenloop, Boogschieten met compound-

bogen, GPS-tocht en Natuuronderhoud. Ook bieden zij weidagen aan; dagen 

waarop medewerkers ‘in de klei’ inspiratie opdoen voor persoonlijke en orga-

nisatorische veranderingsprocessen. De activiteiten staan op zich zelf en zijn in 

principe eenmalig. 

Meer informatie vind je op de website: www.groenehartslag.nl/outdoor

Praktijkvoorbeeld:	Eenmalige	dagactiviteit	-	GroeneHartslag

http://www.groenehartslag.nl/outdoor
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vrijwilligerswerk (gedeeltelijk) in de tijd van de baas?

* Op welke datum vindt de activiteit plaats, hoe laat 

begint de activiteit en valt dit binnen of buiten werk-

tijd? Hoe lang duurt het? 

* Welke activiteit past bij hetgeen het bedrijf op de dag 

zelf wil bereiken? Biedt een activiteit aan die uitda-

gend is maar wel te doen binnen de gestelde tijd. 

* Wie regelt de catering (lunch, hapjes, drankjes, borrel 

na afloop)? 

* Hoe is het transport naar het project geregeld?

* Is de begeleiding op de dag geregeld? 

* Is al het materiaal en/of gereedschap aanwezig?

* Is er een plan B in geval van slecht weer of een kleine 

of juist grote opkomst?

* Voldoet de activiteit aan veiligheidsvoorschriften en 

de regelgeving rond flora en fauna

* Maak duidelijk dat het bedrijf eindverantwoordelijk is 

voor haar werknemers; verzekeringen dienen op orde 

te zijn. 

* Bespreek eventuele bijkomende kosten voor het 

bedrijf. Ook wanneer de voorbereidingen getroffen 

zijn en het bedrijf blaast op het laatste moment de 

activiteit af, is het billijk dat je de kosten, of een deel, 

in rekening brengt.

b. Zet alle afspraken op papier. 

c.  Maak een draaiboek met een checklist (zie bijlage) 

voor de dag(en). Noteer hierbij ook de (mobiele) tele-

foonnummers van de contactpersonen. 

d.  Neem voldoende tijd en bel een paar dagen van  

tevoren met het bedrijf om alles door te nemen.

e.  Zorg dat de medewerkers verwelkomd worden bij 

aankomst. Neem de tijd om ze een korte inleiding 

te geven over bijvoorbeeld het gebied waarin wordt 

gewerkt en het belang van de bijdrage van deze dag 

aan het gebied.

f.  Zorg ervoor dat iemand foto’s maakt van het project. 

Gebruik deze om publiciteit te maken voor dit project 

en stuur ze na afloop ook naar het bedrijf.

g. Bedank de vrijwilligers en het bedrijf na afloop!

h. Evalueer intern en met het bedrijf.

Gebruik het standaard draaiboek van een dagactiviteit 

uit bijlage 5.

Praktijkvoorbeeld:	Ongewenste	
acquisitie

Een landschapsbeheerorganisatie had onlangs 

een lastige kwestie. Voor een reïntegratiebedrijf 

organiseerde zij een bedrijfsuitje in de natuur. Het 

was een succesvolle dag en de samenwerking ver-

liep vlot en soepel. Korte tijd na het uitje werd de 

landschapsorganisatie benaderd door hetzelfde 

reïntegratiebedrijf met het verzoek om cliënten 

te plaatsen. Het reïntegratiebedrijf had via het 

uitje een indruk van de mogelijkheden gekre-

gen en maakte gebruik van de goede relatie. De 

landschapsorganisatie ervoer dit als ongewenste 

acquisitie en heeft met enige moeite het verzoek 

toch afgewezen.
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Doorlopende	vrijwilligersactiviteit	

Een bedrijf geeft medewerkers de mogelijkheid zich als 

vrijwilliger in te zetten voor doorlopende activiteiten.

Hoe	organiseer	je	een	doorlopende	

vrijwilligersactiviteit?

Volg hetzelfde traject als bij een eenmalige dagactivi-

teit. Voeg daar aan toe:

* Hoeveel tijd mogen en kunnen (werknemers)vrijwil-

ligers binnen of buiten werktijd in totaal aan het 

project besteden? 

* Hoe lang duurt het project? 

* Wat wordt precies van (werknemers)vrijwilligers 

verwacht?

* Is training of begeleiding nodig en zo ja, aanwezig?

* Welke vaardigheden moeten (werknemers)vrijwilligers 

in huis hebben en/of kunnen ze verder ontwikkelen? 

* Breng de risico’s in kaart: wat als mensen niet komen 

opdagen of na verloop van tijd afhaken?

* Stel een coördinator aan en overleg regelmatig met 

de contactpersoon van het bedrijf.

* Geef de vrijwilligers van tevoren een instructie

* Communiceer en evalueer regelmatig met de (werkne-

mers)vrijwilligers, zorg goed voor ze.

Opleiding	/	training

(Werknemers)vrijwilligers dragen hun kennis en vaardig-

heden op een bepaald terrein over aan medewerkers en 

vrijwilligers van jouw organisatie. Of aan mensen waar 

jouw organisatie zich voor inzet. 

Hoe	organiseer	je	een	opleiding	of	training?

a. Voorbereidingen:

Voor wie is de training bedoeld? 

* Wat is het ‘instapniveau’ voor de training? 

* Hoeveel mensen gaan deelnemen? 

* Wanneer, waar en hoe laat vindt de training plaats?

* Wat doe je bij slecht weer?

Landschapsbeheer Drenthe heeft een samenwerkingsovereenkomst met  

FC Emmen. Deze professionele voetbalclub gaat ieder jaar met een groep 

scholieren het bos in om allerlei activiteiten in de natuur uit te voeren. Op 

deze manier beschikt Landschapsbeheer over de nodige handjes om de natuur 

te beheren. De voetbalclub werkt aan zijn maatschappelijke verantwoordelijk-

heid en doet bovendien aan binding met jeugdige fans. De jongeren, tot slot, 

hebben een prachtige middag met hun plaatselijke voetbalhelden en worden 

zich meer bewust van het belang van natuur.

Praktijkvoorbeeld:	Doorlopende	vrijwilligersactiviteit	FC	Emmen
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* Is er informatie/lesmateriaal nodig?

* Heeft de trainer audiovisuele ondersteuning nodig 

(beamer, overheadprojector)? 

* Komt er een follow up? 

b. Zet afspraken op papier. 

c.  Overleg een paar dagen van tevoren nog met degene 

die de training gaat geven. 

d. Bedank de trainer (cadeau) en het bedrijf na afloop!

Praktijkvoorbeeld:	Opleiding/Training	Dolmans	Landscape

Op de Maatschappelijke Beursvloer heeft de 

coördinator van Landschapsbeheer Drenthe 

kennisgemaakt met een vertegenwoordiger 

van Dolmans Landscape. Het hoveniersbe-

drijf Dolmans Landscape biedt op de Maat-

schappelijke Beursvloer in totaal tachtig uur 

ondersteuning kosteloos aan. De coördinator 

en de vertegenwoordiger komen overeen dat 

Dolmans in natuurgebied Katteven bij Odoorn/

Borger de vaste groep vrijwilligers een training 

geeft in het omgaan met bosmaaiers. Dolmans 

zorgt voor de bosmaaiers, twee medewerkers 

en een opzichter. Een tiental vrijwilligers is 

twee dagdelen getraind op praktisch en veilig 

werken met de maaiers en heeft daarnaast 

met ondersteuning van de medewerkers van 

Dolmans Katteven vrij van opslag gemaakt. Een 

cursus die elders voor enkele honderden euro’s 

per persoon aangeboden wordt.

Praktijkvoorbeeld:	Advies	VTZ

De Vereniging Terminale Zorg Nederland (VTZ) 

bestaat uit meer dan 6000 vrijwilligers die 

verspreid over heel Nederland ondersteuning 

bieden aan mensen die thuis willen sterven 

of in een omgeving die op thuis lijkt, zoals 

een hospice of een bijna-thuis-huis. VTZ is per 

1 januari 2005 gefuseerd met de Vereniging 

Hospicezorg Nederland (VHN). Daarmee zijn 

de twee organisaties een landelijke vereniging 

geworden waarvan de lokale VTZ- en VHN- 

organisaties lid kunnen worden. Het organisa-

tie-adviesbureau IMEconsult helpt de vereni-

ging om een regionale structuur op te zetten 

en adviseert over de wijze van ondersteuning in 

enkele regio’s. IMEconsult schrijft het plan van 

aanpak en biedt begeleiding bij het ontwik-

kelen van de regionale samenwerking in enkele 

regio’s.
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Advies

(Werknemers)vrijwilligers delen hun kennis en expertise 

bij de uitvoering van complexere projecten.

Hoe	organiseer	je	vrijwillige	adviesverlening	bij	com-

plexe	projecten?

a. Voorbereidingen 

* Over welk thema of vraagstuk is er binnen jouw 

organisatie behoefte aan advies? Die behoefte kan bij 

zowel betaalde medewerkers als bij vrijwilligers liggen

* Wat zijn de randvoorwaarden voor dit adviestraject?

* Hoeveel en welke medewerkers kunnen meedoen in 

dit project?

* Hoeveel uren kunnen het bedrijf en jouw organisatie 

investeren in het adviestraject?

* Wanneer start het adviestraject en hoelang duurt het?

* Hoe vindt de kennisoverdracht precies plaats?

* Welke training en/of begeleiding is nodig?

b. Zet alle afspraken op papier. 

c.  Stel een coördinator aan en overleg regelmatig met 

de contactpersoon van hetbedrijf. 

d.  Evalueer en communiceer intern en extern over het 

verloop van dit project in overleg met het bedrijf. 

e.  Bedank de betrokken medewerkers en het bedrijf na 

afloop. Vier een feestje ter afsluiting.

Ontwikkelingspartner

Een bedrijf zet zich in voor jouw organisatie om samen 

een nieuw product of dienst te ontwikkelen. Deze 

diensten/producten hebben een maatschappelijk belang, 

maar zijn (vaak) ook van waarde voor het deelnemende 

bedrijf.

Praktijkvoorbeeld:	Ontwikkelingspartner	Friesland	zorgverzekeraar

Een voorbeeld van een bedrijf als ontwikke-

lingspartner is de samenwerking tussen Land-

schapsbeheer Noord-Holland en De Friesland 

zorgverzekeraar. Zij werken samen aan het 

project natuurcollectief. Landschapsbeheer zet 

zich in voor natuurbehoud en de zorgverze-

keraar is gebaat bij gezonde mensen. Natuur 

en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Daarom starten zij het gezamen-

lijke natuurcollectief op, omdat het belangrijk 

is zoveel mogelijk mensen te laten zien wat 

de natuur te bieden heeft. De Friesland gaat 

samen met Landschap Noord-Holland activitei-

ten organiseren. Daarmee wordt de gedachte 

‘bewegen in de natuur is goed voor de gezond-

heid’ ingevuld. Als mensen zich bij De Friesland 

laten verzekeren, profiteren zij van aantrek-

kelijke kortingen op de zorgverzekering. Leden 

van landschapsbeheer krijgen extra voordeel 

als zij zich verzekeren bij De Friesland.
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Hoe	ga	je	te	werk	met	een	ontwikkelingspartner?

a. Voorbereidingen

* Accepteer dat het bedrijf een winstoogmerk kan heb-

ben bij het samenwerkingsverband.

* Stel een enthousiaste coördinator aan met dusdanige 

verantwoordelijkheden dat hij of zij zelfstandig beslis-

singen over de voortgang kan nemen zonder een 

voortdurende brede raadpleging. 

* Hoeveel uren kan zowel het bedrijf als jouw organisa-

tie investeren in het ontwikkelingstraject?

* Kies voor zichtbare activiteiten en het behalen van 

concrete positieve resultaten.

* Weet dat het bedrijfsleven een efficiënte vergader-

cultuur heeft en snel tot besluiten komt; probeer de 

eigen vergader- en besluitvormingscultuur hierop aan 

te passen.

b. Zet alle afspraken op papier. 

c.  Evalueer regelmatig met de contactpersoon van het 

bedrijf. 

d.  Communiceer in- en extern over het verloop van dit 

project in overleg met het bedrijf. Wees niet be-

schaamd om het bedrijf credits voor goede resultaten 

te geven door positief te reageren op verzoeken voor 

interviews in bedrijfspublicaties.

e.  Bedank de betrokken medewerkers en het bedrijf na 

afloop. Vier bijvoorbeeld een feestje ter afsluiting.

Langdurig	samenwerkingsverband

Sommige bedrijven gaan een langdurig samenwerkings-

verband aan en ondersteunen een maatschappelijke 

organisatie met menskracht, kennis, middelen en dona-

ties om de doelstellingen van de organisatie te helpen 

verwezenlijken. 

Hoe	organiseer	je	een	langdurig	

samenwerkingsverband?

a. Voorbereidingen: 

* Accepteer dat het bedrijf een winstoogmerk kan heb-

ben bij het samenwerkingsverband.

* Beschouw een kleine samenwerkingsactiviteit als een 

verkenning voor een mogelijk groter en duurzaam 

samenwerkingsverband, maar zie de activiteit niet als 

mislukt als deze niet groter wordt. 

* Hoeveel uren investeren het bedrijf en jouw organisa-

tie in het samenwerkingsverband? 

* Stel een enthousiaste coördinator aan met dusdanige 

verantwoordelijkheden dat hij of zij zelfstandig beslis-

singen over de voortgang kan nemen zonder een 

voortdurende brede raadpleging. 

* Kies voor zichtbare activiteiten en het behalen van 

concrete positieve resultaten.

* Verdiep je in het bedrijf en de bedrijfsprocessen. 

Bezoek het bedrijf en nodig het bedrijf uit voor een 

rondleiding in jouw organisatie en/of projecten.

Tip:	Inspiratie	uit	het	buitenland

Kijk eens in het buitenland naar succesvolle con-

cepten. Bijvoorbeeld Green Gym; groepssport in 

de natuur. Green Gym geniet een snel groeiende 

populariteit in Engeland. Is Nederland ook rijp 

voor deze combinatie? Meer lezen? Ga naar de 

website: www.btcv.org/greengym.

http://www.btcv.org/greengym
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* Spreek een zakelijke werkwijze af met vaste beoor-

delingscriteria en aandacht voor kwaliteit van het 

voortgangsproces.

* Weet dat het bedrijfsleven vaak minder lang verga-

dert en sneller tot besluiten komt en probeer de eigen 

vergadercultuur te versnellen.

b. Zet alle afspraken op papier. 

c.  Evalueer regelmatig met de contactpersoon van het 

bedrijf. Spreek tussentijdse mijlpalen en evaluaties af. 

d.  Communiceer in- en extern over het verloop van dit 

project in overleg met het bedrijf. Wees niet be-

schaamd om het bedrijf credits voor goede resultaten 

te geven door positief te reageren op verzoeken voor 

interviews in bedrijfspublicaties.

e.  Besteed aandacht aan het behalen van belangrijke 

mijlpalen.

Hoe	gaan	we	beginnen?

Als je samen met het bedrijf de uitgangspunten bepaald 

hebt en bovengenoemde voorbereidingspunten hebt 

doorlopen, kun je van start. Een belangrijk aandachts-

punt: bedrijven houden van een projectmatige aanpak. 

Dat betekent dat de samenwerking een begin en een 

eind kent. Op deze manier houden beide partijen grip 

op de tijd die besteed wordt aan het project en de doe-

len die gesteld zijn. Bovendien kun je bij het behalen 

van deze doelen de successen ook echt vieren.

‘Een goed begin is het halve werk.’ Dat geldt ook voor 

een samenwerkingstraject.

IJsmaker Ben & Jerry’s wil voor zijn producten alleen nog maar melk gebrui-

ken van de duurzame veehouderij. De 550 melkveehouders van kaasfabriek 

Cono gaan deze melk leveren. Dit jaar beginnen ze met workshops duurzame 

veehouderij. Hier wordt boeren geleerd hoe ze met hun bedrijfsvoering 

daarop kunnen inspelen. Punten die aan bod komen zijn: dierenwelzijn, land-

schapsbeheer, arbeid, energie en klimaat. Ben & Jerry’s werkt samen met het 

Wereld Natuur Fonds en Natuur en Milieu om de melkveehouderij duurzaam 

te maken. Dit samenwerkingsverband heet Caring Dairy (zuivel met zorg). De 

boeren van Cono gaan nu meedoen aan dit project, dat overigens ook aansluit 

bij het streven van de kaasfabriek om over een paar jaar CO²-neutraal te pro-

duceren. Cono betaalt de boeren sinds 2002 extra voor weidegang en wil nu 

meer betalen voor duurzame veehouderij.

Praktijkvoorbeeld:	Langdurig	samenwerkingsverband	Ben	&	Jerry’s
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Stel	een	projectgroep	samen

In deze fase ga je de samenwerking vormgeven. Afhan-

kelijk van de samenwerkingsvorm gaan jullie ook echt 

samen ‘werken’. Bepaal welke medewerkers of vrijwil-

ligers vanuit jouw organisatie tijd gaan steken in het 

samenwerkingstraject. Dit is ook het moment om vast te 

stellen welke werknemers van het bedrijf zich actief met 

het samenwerkingsproject gaan bezighouden. Vraag je 

contactpersoon om je een aantal suggesties aan de hand 

te doen en plan kennismakingsgesprekken met deze 

mensen.

Maak	een	plan	van	aanpak

Kies een startdatum. Neem voldoende tijd om het project 

voor te bereiden, zodat het past binnen de werkschema’s 

van beide organisaties. Bepaal de duur en het verloop van 

het project. Vindt het project tijdens of na werktijd plaats? 

Bepaal wat er nodig is aan ondersteunende materialen. 

Bepaal hoeveel mensen uiteindelijk gaan meedoen en wat 

er nodig is aan begeleiding.Bekijk het voorbeeld van een 

plan van aanpak uit bijlage 4.

Vervolgens ga je met het bedrijf afspraken maken over 

hoe de samenwerking eruit gaat zien. Het is daarom 

handig om alles kort op te schrijven in een plan van 

aanpak. Als het een redelijk eenvoudig project is dat je 

al vaker hebt georganiseerd, dan volstaat een A4’tje.

Naarmate het project complexer wordt, zal ook het plan 

van aanpak uitgebreider en gedetailleerder worden. In 

zo’n plan van aanpak moeten in ieder geval de volgende 

elementen te zitten:  

* Resultaten. Welke resultaten willen we bereiken? 

Wanneer is de samenwerking succesvol? Formuleer de 

te behalen resultaten zo concreet mogelijk, in de tijd 

en in meetbare termen. 

* Activiteiten. Wat gaan we samen doen? Welke 

acties moeten we ondernemen om de resultaten te 

bereiken? 

* Verantwoordelijkheden. Wie is waar verantwoor-

delijk voor? Hoe worden eventuele vrijwilligers 

begeleid? Hoe is het geregeld met verzekeringen en 

aansprakelijkheid? 

* Investeringen. Hoeveel tijd gaan beide partijen inzet-

ten? Is er budget nodig voor activiteiten of de aan-

schaf van materialen? Worden reiskosten vergoed?

* Planning. Wat is de planning? Wanneer gaat de  

samenwerking beginnen? Hoe lang gaat het duren? 

Tot wanneer? Wat zijn tussentijdse mijlpalen?

* Randvoorwaarden. Zijn er andere voorwaarden die 

gesteld moeten worden (met betrekking tot deskun-

digheid vrijwilligers, klachten, integriteit, etc)?

Voor een overzicht van mogelijke doelen en resultaten 

zie hoofdstuk 1

Wel	of	geen	externe	communicatie

Spreek van tevoren af of en zo ja, hoe er publieke be-

kendheid gegeven gaat worden aan de samenwerking. 

Sommige bedrijven zullen de publiciteit willen zoeken 

omdat hun inzet voor een natuur- of landschapsbeheer-

organisatie goed is voor het imago. Daar is op zich niets 

mis mee, het levert vaak ook publiciteit op voor jouw 

eigen organisatie. Maak daar duidelijke afspraken over.
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Bedenk in hoeverre jouw organisatie wil meewerken 

aan eventuele media-aandacht. Je kunt dit bijvoorbeeld 

volledig overlaten aan het bedrijf. Zij hebben vaak 

een voorlichter in dienst die het verhaal uitstekend 

naar buiten kan brengen. Om te voorkomen dat je als 

organisatie ondersneeuwt in de media-aandacht, kun je 

de afspraak maken dat jouw organisatie voldoende tot 

haar recht komt in eventuele publicaties. Zorg ervoor 

dat de woordvoerder of persvoorlichter over voldoende 

(basis)informatie over jouw organisatie beschikt. Ook 

kun je vooraf inzage vragen in persberichten, of te 

publiceren artikelen over de samenwerking. Sommige 

bedrijven geven er de voorkeur aan dat de natuur- of 

landschapsbeheerorganisatie zelf met het verhaal naar 

buiten komt. Ook kan de situatie omgekeerd liggen: 

dat de natuur- of landschapsorganisatie beschikt over 

communicatiespecialisten en het lokale bedrijf waarmee 

samengewerkt wordt niet.

Zorg	voor	draagvlak

Ook binnen het bedrijf moet voldoende draagvlak zijn 

voor samenwerking. Het is de verantwoordelijkheid van 

het bedrijf om hiervoor te zorgen. Je kunt aanbieden 

om daarbij te helpen. Bijvoorbeeld om een presentatie 

te verzorgen voor de medewerkers. Of je nodigt een  

delegatie medewerkers uit om zelf een kijkje in de 

keuken te komen nemen, bijvoorbeeld door hen een 

dagdeel mee te laten lopen met een project.

Stel	een	samenwerkingscontract	op

Het is verstandig om alle afspraken vast te leggen in een 

samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen kunnen 

elkaar aanspreken als bepaalde afspraken niet worden 

nagekomen. Het plan van aanpak is hiervoor een goede 

basis. In bijlage 6 vind je een standaardovereenkomst. Als 

het door beide partijen wordt ondertekend, heeft het de 

rechtsgeldigheid van een schriftelijke overeenkomst. Let 

op dat diegene die namens het bedrijf het contract onder-

tekent, bevoegd is om dit te doen.  

Tip:	Geven	en	nemen

Houd tijdens gesprekken met het bedrijf in de ga-

ten of de door jou beoogde resultaten niet te veel 

in het gedrang komen. Onderhandelen is geven en 

nemen. Het is niet realistisch om van een bedrijf te 

verwachten dat zij zonder meer akkoord gaan met 

al je voorstellen. Een bedrijf zal ongetwijfeld met 

tegenvoorstellen of nieuwe ideeën komen. Schrik 

daar niet van. Het inbrengen van ideeën is iets 

anders dan het sturen van de plannen. Bij het ‘on-

derhandelen’ gaat het uiteindelijk maar om één 

ding: houd je een plan over waar je achter staat? 

Doe geen toezeggingen als je ook maar een beetje 

twijfelt. Vraag om bedenktijd om hun ideeën te 

laten bezinken en het intern te bespreken. Het kan 

tijd besparen om in een vroeg stadium het ruwe 

idee te presenteren en aan de hand van opmerkin-

gen van het bedrijf het plan te finetunen.  
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Hoe	houd	ik	de	relatie	goed?

Je bent samen met het bedrijf aan de slag gegaan. Het 

allerbelangrijkste tijdens het samenwerkingsproces 

is het bouwen aan een goede relatie met het bedrijf. 

Helaas gaat dit in de praktijk niet altijd van een leien 

dakje. Bedrijven hebben vaak een andere cultuur, 

besluitvormingsstructuren en omgangsvormen. Het is 

daarom van belang om veel tijd te reserveren voor de 

onderlinge relatie. De volgende richtlijnen helpen je 

problemen te voorkomen:

Houd	je	doelstelling	in	de	gaten

Wat was ook al weer je oorspronkelijke doelstelling? 

Houd deze steeds voor ogen. Wanneer je ondergedom-

peld bent in een project, is het soms lastig overzicht 

te houden. Definieer heldere doelstellingen en check 

regelmatig of de samenwerking nog steeds leidt tot de 

gewenste eindresultaten. Door je doelstellingen duide-

lijk op tafel te leggen, maak je de vraag aan het bedrijf 

specifiek. Houd hieraan vast.

Als blijkt dat het bedrijf er toch niet aan kan voldoen, 

zoek dan verder of kijk hoe ze toch een bijdrage kunnen 

leveren. Durf uit de samenwerking te stappen als blijkt 

dat de samenwerking niet oplevert wat je hoopte. Doe 

Praktijkvoorbeeld:	Oprechte	betrokkenheid	Proxima	coaching	&	begeleiding

Proxima coaching & begeleiding is een coa-

chingsbureau gerund door twee vrouwen. Een 

dag vrijwilligerswerk opende hen de ogen. Zij 

werden zich bewust van hun eigen bevoor-

rechte situatie ten opzichte van meisjes die het 

in het leven minder hebben getroffen. Daarom 

besloten zij tien procent van hun werktijd 

verdeeld over twee dagen per maand hun tijd 

te besteden aan de ondersteuning van meisjes 

die gedwongen als prostituee hebben gewerkt. 

Zij willen deze meisjes een kans gunnen terug 

te keren naar hun eigen natuur, het liefst ook 

in de natuur. Dit resulteerde in samenwer-

king met Erfgoed Utrecht. Erfgoed Utrecht 

biedt de ruimte om met een groep meiden 

werkzaamheden te doen in de natuur. Deze 

werkzaamheden begeleid door Proxima coa-

ching & begeleiding brengen rust en veiligheid. 

Tijdens deze activiteiten in de natuur zetten de 

Proxima coaches hun coachingsvaardigheden 

in. Door coaching helpen ze deze meiden eigen 

kracht te ontwikkelen en zelfvertrouwen op de 

bouwen. Deze ervaring heeft Proxima zoveel 

gebracht dat zij hun maatschappelijke activitei-

ten inmiddels hebben uitgebreid tot internatio-

nale samenwerkingsverbanden. 
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dit wel op een nette manier. Zorg ervoor dat je op een 

goede manier uit elkaar gaat.

Speel	open	kaart

Wil je echt extra vrijwilligers of hoop je dat de inzet van 

een paar werknemers je financiële middelen oplevert 

zodra ze hebben ingezien wat voor een geweldige 

organisatie je eigenlijk bent? Zoek je meer geloofwaar-

digheid bij het publiek die samenwerking met een groot 

bedrijf mogelijk biedt? Wees open over je doelen op 

korte en lange termijn. Anders voelt het bedrijf zich 

bedonderd als later in de samenwerking blijkt dat het je 

eigenlijk om iets anders te doen was dan je aanvankelijk 

deed voorkomen.

Vraag ook expliciet naar de doelen van je samenwer-

kingspartner. Ga er niet automatisch van uit dat je wel 

weet wat die zijn. Maak je eigen doelen ook niet onder-

geschikt aan de ambitie van het bedrijf. Dit kan op korte 

termijn misschien aantrekkelijk zijn, maar het levert 

geen bijdrage aan de toekomst van de organisatie.

Wees	helder	over	jouw	verwachtingen

Misverstanden over elkaars verwachtingen zijn de groot-

ste oorzaak van problemen in de samenwerking. Als 

je het idee hebt dat jouw samenwerkingspartner heel 

anders tegen de situatie aankijkt dan jij of dat ze jouw 

uitgangspositie niet begrijpen, benoem dit dan meteen. 

Het lijkt misschien makkelijk de situatie op zijn beloop 

te laten en te denken dat de problemen vanzelf wel op-

lossen. Je wilt de prille relatie immers niet beschadigen. 

Maar hoe langer je misverstanden laat doorsudderen, 

des te vervelender zijn de consequenties als het project 

in volle gang is. Ga de confrontatie aan en maak de 

problemen bespreekbaar. Een ondertekende samen-

Een boer is na een slechte ervaring huiverig geworden om bedrijven in te scha-

kelen die, met tussenkomst van een landschapsbeheerorganisatie, een dag de 

handen uit de mouwen willen steken om wilgen te knotten, heggen te snoei-

en en stallen op te knappen. Medewerkers van een consultancybureau zijn 

namelijk geen professionele schilders of klusjesmannen. De boerderij bleef na 

zo’n personeelsdag zitten met slecht afgewerkt knot-, snoei- en schilderwerk, 

waardoor alles opnieuw gedaan moest worden. Het had de vrijwilligers van de 

landschapsbeheer organisatie wel een paar dagen voorbereiding gekost plus 

de aanschafkosten van extra materiaal en verf. Nu moesten zij vervolgens zelf 

ook de herstelwerkzaamheden verrichten.

Praktijkvoorbeeld:	Meerwaarde
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werkingsovereenkomst waarin de wederzijdse doelstel-

lingen, investeringen en verantwoordelijkenheden zijn 

vastgelegd, kan veel leed voorkomen.

Kom	afspraken	na	

Als je hebt afgesproken dat je binnen twee weken zult 

reageren op een voorstel van een bedrijf, doe dit dan 

ook. Als een personeelsdag om bosperceel op te knap-

pen om 9 uur begint, zorg dan dat het materiaal vooraf 

klaar staat. Tijd is geld voor bedrijven. Je verspilt meer 

dan tijd alleen als je afspraken niet nakomt.

uit te voeren? Snapt iedereen wat er van hem of haar 

verwacht wordt? Check regelmatig samen met je samen-

werkingspartner of jullie nog op schema liggen.

Begin	klein

Denk groot, maar begin klein. Verwacht niet teveel van 

je eerste project. Begin met een project dat behapbaar 

is, maar wel de potentie heeft om te groeien, als het een 

succes wordt. Dit geeft beide partijen de kans om aan 

elkaar te wennen. Gebruik het eerste project ook om te 

meten hoeveel inspanning het kost om dit te organise-

ren in verhouding tot wat het je oplevert. Dan kun je 

een reële inschatting maken van de mogelijkheden voor 

grotere samenwerkingsprojecten. 

Communiceer!	

Het geheim van een goede samenwerkingsrelatie is com-

municatie. Het is altijd beter om teveel te communiceren 

dan ruimte te laten voor misverstanden en verschil-

lende of onduidelijke verwachtingen. Zorg ervoor dat je 

goed bereikbaar bent en dat jouw contactpersoon ook 

genoeg tijd heeft om informeel met je te overleggen als 

dat nodig is. Organiseer tussentijdse bijeenkomsten om 

het verloop van het project te bespreken. Besteed ook 

intern aandacht aan het project en de voortgang.

Gebruik de checklist uit bijlage 1 voor een overzicht.

Tip	:	Just	share	it!

Ben je benieuwd hoe bedrijven opereren als ze  

samenwerking zoeken met maatschappelijke  

organisaties? Neem dan eens een kijkje op de 

website van MOVISIE en download het stappen-

plan ‘Just Share It: geef je kennis een goed doel’. 

Deze handleiding is speciaal ontwikkeld voor 

werknemers van bedrijven die hun kennis willen 

inzetten voor een maatschappelijk doel.

Houd	de	planning	in	de	gaten

Bepaal samen met het bedrijf wat allemaal nodig is om het 

project te doen slagen. Maak een goede taakverdeling en 

wijs mensen aan die de taken gaan uitvoeren. Hebben de 

mensen voldoende vaardigheden in huis om de taak goed 

http://www.justshareit.nl/stappenplan.html


7 Fase 4:  Evaluatie

Wat	ook	de	uitkomst	is,	
zorg	ervoor	dat	je	de
relatie	blijft	onderhouden.
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Evaluatie

Hoe	sluit	ik	het	samenwerkings-
traject	af?

Het mooie van het werken met een goede voorberei-

ding is dat de kans groot is dat je wens aan het einde 

van het samenwerkingsproject daadwerkelijk is ver-

vuld. Bedank het bedrijf en de medewerkers die bij het 

project betrokken waren daarvoor. Laat ze weten welk 

verschil ze hebben gemaakt voor jouw organisatie, de 

doelgroep en/of de natuur en het landschap. Als ze 

weten dat hun inzet echt van betekenis is geweest, zijn 

ze eerder geneigd zich nog eens in te zetten. Stuur bij-

voorbeeld een bedankbrief met fotomateriaal van jullie 

project. Maak in- en extern promotie voor het project 

(afhankelijk van de afspraken die je met het bedrijf hebt 

gemaakt). Schrijf bijvoorbeeld een artikel over het pro-

ject in je eigen nieuwsbrief of plaats het op je website. 

Laat de buitenwereld iets weten over het succes. Stuur 

een persbericht naar de lokale media waarin je in detail 

uitlegt wat het resultaat was van jullie samenwerking 

(aantal deelnemers, effect, etc.). Kondig een eventueel 

vervolg aan.

Hoe	evalueer	ik?

Evalueer het hele project met zoveel mogelijk betrokken 

partijen en leg dit vast. Leg de betrokken medewerkers 

van beide organisaties een vragenlijst voor waarmee 

ze kunnen aangeven hoe ze de verschillende stappen 

hebben ervaren, of de doelen zijn bereikt, wat er goed 

ging en wat minder. Bijlage 7 is een voorbeeld van zo’n 

vragenlijst. Analyseer ook goed wat het jouw organisa-

tie heeft opgeleverd. Staan de kosten in verhouding tot 

de baten? Bespreek de resultaten van de vragenlijsten 

met het projectteam en bepaal of het samenwerkings-

project aan jullie beider verwachtingen voldeed. Nu 

weet je wat je in de toekomst beter of anders zou doen. 

Afhankelijk van de omvang van het project kun je al dan 

niet uitgebreid evalueren.

Tip:	Vier	het	succes!

Om de inzet van het bedrijf te honoreren is het 

leuk om samen een feestje te vieren. Organiseer 

bijvoorbeeld een borrel, een feest of een eten-

tje samen met alle betrokkenen. Zo zet je het 

bedrijf en de betrokken medewerkers extra in het 

zonnetje en kweek je animo voor een eventueel 

vervolgproject. 

Hoe	nu	verder?

Het kenmerk van een samenwerkingsproject is dat er 

een begin en een einde aan is. Bedrijven zijn gewend 

om op deze manier te werken, dus verwacht niet dat 

er automatisch een vervolg komt. Vraag gewoon of 

het bedrijf interesse heeft in een vervolgproject. Zo ja, 

doorloop dan een aantal stappen opnieuw. Zo nee, niet 

getreurd. Wat ook de uitkomst is, zorg ervoor dat je de 

relatie blijft onderhouden. Hier zijn een aantal simpele 

manieren om contact te onderhouden: 
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* Stuur updates over je werkzaamheden, zoals een jaar-

verslag, nieuwsbrieven etc.

* Geef informatie over projecten waar je hun hulp bij 

kunt gebruiken.

* Nodig werknemers van het bedrijf uit voor speciale 

gelegenheden (zoveel jarig bestaan, nieuwjaarsborrel, 

bijzondere projecten, etc).

* Erken de bijdrage van het bedrijf in een jaarverslag, 

rapportages, nieuwsbrieven, brochures of persberich-

ten en stuur ze daar een kopie van.

* Bel na een tijdje jouw contactpersoon van het bedrijf 

weer eens op en informeer of er aanknopingspunten 

zijn voor een hernieuwde samenwerking.

Gebruik de checklist in bijlage 1 voor een overzicht 
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8 Checklisten
BIJLAGE	1:		
CHECKLIST	PER	FASE

Checklist	fase	1	

  De wens om samen te werken met bedrijven is duide-

lijk en helder geformuleerd. 

  We weten wat we kunnen en willen investeren om 

deze wens te verwezenlijken. 

  Het management staat achter de strategische keuze 

om met bedrijven samen te werken 

  Er is intern draagvlak bij de eigen medewerkers / 

vrijwilligers.

  We weten wat we een bedrijf te bieden hebben. 

Checklist	fase	2	

  Er is een profiel van de samenwerkingspartner 

gemaakt. 

  Er is informatie verzameld over bedrijven die binnen 

het profiel passen en in onze regio gevestigd zijn. 

  Er is een short list gemaakt van potentiële bedrijven. 

  Er is een bedrijf geselecteerd, waarbij bekend is wie 

binnen het bedrijf telefonisch benaderd zal worden.

  De eerste afspraak is goed voorbereid. 

  Het eerste contact is gelegd, mogelijke gevolgd door 

vervolggesprekken. 

Checklist	fase	3	

  We weten voor welke samenwerkingsvorm we gaan 

kiezen. 

  Een projectgroep met afgevaardigden uit beide orga-

nisaties is samengesteld.

  Het plan van aanpak is gereed en akkoord bij beide 

partijen. 

  We weten hoe we intern en extern gaan 

communiceren.

  In beide organisaties is voldoende draagvlak. 

  Een samenwerkingsovereenkomst is opgesteld en 

ondertekend door beide partijen. 

  De voortgang van het project wordt bewaakt en de 

onderlinge relatie wordt goed onderhouden. 

Checklist	fase	4	

  We hebben intern en extern promotie voor ons 

project gemaakt. 

  We hebben het project samen geëvalueerd en de 

resultaten op schrift gezet. 

  Aan het einde van het traject vindt een duidelijk 

herkenbare afsluiting plaats. 

  Na afloop van het project blijven we contact houden.
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BIJLAGE	2:		
TIPS	VOOR	HET	VINDEN	VAN	
INFORMATIE

Waar	vind	ik	bedrijven?	

Bij het opstellen van een lijst met bedrijven in jouw 

omgeving komen de volgende organisaties en instanties 

wellicht van pas: 

  Je eigen relatienetwerk of dat van collega’s/vrienden/

bekenden

  LinkedIn, Facebook, Hyves, Twitter

  Bedrijvengids/telefoonboek/Gouden Gids

  Lokale krant/huis-aan-huisbladen

  Informatiegids van de gemeente

  Dienst Economische Zaken van de gemeente

  Kamer van Koophandel 

  Bedrijfsverenigingen 

  Middenstandsvereniging

  MKB Nederland (www.mkb.nl)

  Ondernemingsorganisatie VNO-NCW 

(www.vno-ncw.nl)

  Serviceclubs (Rotary, Lions, Ronde Tafel etc., 

(www.serviceclubs.org)

  Bezoek aan industrieterreinen/bedrijvendagen

 Vrijwilligerscentrales- en steunpunten

Waar	vind	ik	informatie	over	bedrijven?	

Om te weten te komen welke bedrijven een mogelijke 

partner zouden kunnen zijn is het belangrijk om wat 

meer gedetailleerde informatie over de bedrijven te 

hebben. Deze informatie kun je ook gebruiken bij de 

voorbereiding van een eerste gesprek. Je kunt informa-

tie vinden via: 

  Websites van bedrijven

  LinkedIn, Hyves, Facebook; informatie over 

gesprekspartner

  Informatieaanvraag bij de PR-afdeling van een bedrijf

  Zoekmachines op internet 

(bijvoorbeeld www.google.nl) 

  Kranten en tijdschriften 

(bibliotheek/gemeente/internet) 

  Jaarverslagen (bibliotheek/gemeente/internet)

  Foldermateriaal (bibliotheek/gemeente/internet)

  Beursbezoek

 Netwerk/relaties

Waar	vind	ik	algemene	informatie	over	Maatschap-

pelijk	Betrokken	Ondernemen?

  MOVISIE (www.movisie.nl/betrokkenondernemen)

  MVO Nederland (www.mvonederland.nl)

http://www.mkb.nl
http://www.vno-ncw.nl
http://www.serviceclubs.org
http://www.google.nl
http://www.movisie.nl/betrokkenondernemen
http://www.mvonederland.nl


* * *  58  Natuur in bedrijf

BIJLAGE	3:	VOORBEELDBRIEF	

[naam bedrijf] 

[naam contactpersoon]

[adres bedrijf]

[woonplaats, datum]

Betreft: Geachte [naam contactpersoon],

Allereerst hartelijk dank voor uw belangstelling in  een eventuele 

samenwerking met [naam natuur of landschapsorganisatie]. Ook wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking  

tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties als [naam natuur of landschapsorganisatie] mooie projecten  

kan opleveren die de kwaliteit van de natuur en het landschap verbeteren. 

Zoals afgesproken in ons telefoongesprek van [datum] ontvangt u bijgaand aanvullende informatie over  

[naam natuur of landschapsorganisatie] en het activiteitenaanbod van onze organisatie / afdeling. 

Wij zien er naar uit met u kennis te maken op de [datum] en we hopen op een vruchtbaar gesprek. 

Met vriendelijke groet, 

[naam]

[functie] 

[naam afdeling]

Bijlagen:

-……………

-……………
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BIJLAGE	4:	PLAN	VAN	AANPAK	

1.	Achtergrond

Hoe zijn we tot dit idee gekomen? Wie heeft wie benaderd?

2.	Doelstelling	en	resultaten	van	de	samenwerking	

Wat beogen beide partijen met de samenwerking?

Wat zijn concrete resultaten van de samenwerking? 

3.	Organisatie	

Hoe ziet de organisatie eruit? Welke mensen zijn van beide partijen betrokken? 

4.	Activiteiten	en	verantwoordelijkheden	

Wat gaan we samen doen? Eventueel onderverdelen in verschillende stappen. 

5.	Kosten	en	betalingswijze

Wat zijn de investeringen in tijd, middelen en geld die beide partijen doen?

6.	Planning	

Wanneer start het samenwerkingsproject? Wanneer vinden de activiteiten plaats?  

Wanneer is het project afgelopen? 

7.	Communicatie	

Hoe gaan we communiceren over dit project? Wie is verantwoordelijk voor de PR?

8.	Aanvullende	voorwaarden	aan	de	samenwerking

a) Van de maatschappelijke organisatie

b) Van de samenwerkingspartner



* * *  60  Natuur in bedrijf

BIJLAGE	5:	DRAAIBOEK	EENMALIGE	ACTIVITEIT

  

Project X Naam projectv Datum en dag 

project

Adres, telefoon Volledige naam instelling,  
volledig adres, telefoonnummer

Contactpersonen 
locatie

Naam, telefoonnummer, 
e-mailadres

Contactpersoon 
bedrijf

Naam

Projectleider bedrijf Naam, e-mail, telefoonnummers

Taken Korte taakomschrijving aantal 
personen

opmerkingen check
verant-
woorde-
lijkheid

voorbereiding Overleggen bestuur, 
belanghebbenden

Begroting maken en  
budget vinden

Draaiboek maken

Benodigdheden kopen

Gereedschap huren, lenen  
of kopen

Dekking verzekering nakijken

Bewoners, buren e.d informeren
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Project X Naam projectv Datum en dag 

project

voorbereiding
(vervolg)

Presentatie samenstellen, ruimte 
reserveren, presentatiemateriaal 
regelen

Koffie, thee, limonade, koek 
verzorgen

Lunch voorbereiden

Digitale camera, video reserveren

info voor 
vrijwilligers

Projectleider bedrijf aanstellen

Programma maken

Deelnemerslijst maken

Kledingadvies schrijven

Bereikbaarheid uitvinden

Informatie uitdelen

Introductie locatie/instelling

Introductie bedrijf

Instructie over taken

Taakverdeling deelnemers

Begeleiding uitvoering taken

Foto’s, vieo-opnames maken

Opruimen

Aafsluiten/dankwoord
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BIJLAGE	6:	STANDAARDOVEREENKOMST

1.	 Partijen	

Ondergetekenden: 

a) Natuur- of landschapsorganisatie (naam voluit), hierna te noemen (verkorte naam) 

b) Samenwerkingspartner (naam voluit) hierna te noemen: [verkorte naam]

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen. 

2.	 Plan	van	aanpak

2a. Doelstelling van de samenwerking...

2b. Activiteiten en verantwoordelijkheden...

2c. Kosten en betalingswijze...

2d. Planning...

2e. Communicatie...

2f. Voorwaarden aan de samenwerking

a) Van de natuur- of landschapsorganisatie:… 

b) Van samenwerkingspartner:...

3.	 Juridische	bepalingen

3a.  Gebruik naam en beeldmerk natuur- of landschapsorganisatie en samenwerkingspartner. Het gebruik van  

elkaars naam en merk(tekens) bij interne en externe communicatie kan in onderling overleg plaatsvinden. 

3b. Aansprakelijkheid

  Iedere aansprakelijkheid van partijen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door hun  

aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico.



Natuur in bedrijf  63  * * * 

3c. Opzegging

 De overeenkomst eindigt:

 - Van rechtswege op... [datum];

 -  Van rechtswege ingeval één der partijen in surséance van betaling, in staat van faillissement verkeert  

of wordt ontbonden; 

 - Door schriftelijke opzegging door één der partijen, met inachtneming van een termijn van

... [termijn];

 - Met wederzijds goedvinden;

 -  Ingeval de overeenkomst door één der partijen wordt ontbonden (zie 3d.).

Indien deze overeenkomst tussentijds door ontbinding of opzegging wordt beëindigd, bepalen partijen  

gezamenlijk de gevolgen van de beëindiging. 

3d. Ontbindende voorwaarden (optioneel)

 a) Van natuur- of landschapsorganisatie:...

 b) Van samenwerkingspartner:...

Getekend op (datum):

Door: 

Vertegenwoordiger natuur- of landschapsorganisatie: 

Vertegenwoordiger samenwerkingspartner:
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BIJLAGE	7:	EVALUATIEFORMULIER

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het Project... We zijn blij met uw inzet hierbij. Omdat we graag willen 

weten of u tevreden bent over zowel het verloop als de resultaten van het project, vragen we u nog éénmaal een 

tijdsinvestering voor het beantwoorden van deze vragenlijst. Daarmee geeft u ons noodzakelijke en waardevolle 

feedback. 

1. Wat heeft u doen besluiten om mee te doen met dit project? 

2. Hoe vond u de organisatie en voorbereiding van het project waar u aan hebt deelgenomen  

(informatie vooraf, tijdsplanning, plan van aanpak)?

3. Hoe vond u communicatie voorafgaand en tijdens het project? 

4. Hoe heeft u de samenwerking met mensen van de natuur- of landschapsorganisatie en/of het bedrijf ervaren?

5. Hoe heeft u het persoonlijk ervaren om aan dit project mee te doen en heeft het voldaan aan uw verwachtingen?

6. Heeft u verder nog opmerkingen met betrekking tot het project waar u aan heeft deelgenomen? 

7. Vind u dat uw bedrijf / uw organisatie met natuur- of landschapsprojecten / met bedrijven moet verder gaan?

8. Als er weer een dergelijk project georganiseerd zou worden, zou u het dan leuk vinden om opnieuw deel  

te nemen? 

9. Heeft u zelf nog ideeën voor andere projecten?
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Natuur in bedrijf 

Natuur- en landschaporganisaties boren door bezuinigingen steeds vaker andere 

bronnen aan om hun activiteiten te kunnen blijven financieren. Bedrijven 

daarentegen raken steeds meer geïnteresseerd in Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Dat biedt kans 

op vernieuwing en alternatieve samenwerkingsverbanden tussen natuur- 

en landschapsorganisaties en bedrijven. De vraag is nu hoe een succesvolle 

samenwerking tot stand komt.

Deze webpublicatie helpt je jouw wensen richting bedrijven helder te formuleren. 

Ook helpt het je om de sterke kanten van je organisatie in kaart te brengen met  

als doel: een gelijkwaardig partnerschap te vormen met één of meerdere bedrijven.  

Aan de hand van praktische tips, praktijkvoorbeelden en verdiepingsmateriaal 

kun je aan de slag. Deze webpublicatie is bedoeld voor medewerkers, op 

zowel leidinggevend als op uitvoerend niveau, en vrijwilligers van natuur- en 

landschapsorganisaties.


