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32 - Actueel

Ook bezig met afronden? Je laatste 

excursie, laatste surveillance of 

laatste vergadering? Dit is in elk 

geval mijn laatste stukje, want – oh 

wonder, het is weer zo ver! - het jaar 

is bijna voorbij.

Zo’n jaarwisseling is een kunstma-

tige en willekeurige grens natuurlijk, 

maar hij heeft wel wat, vind ik, zeker 

met die vrije dagen erbij. Hij geeft 

ruimte om een punt te zetten, terug 

te blikken, bij te tanken en een frisse 

start te maken.

In dit laatste Stamblad van 2014 

doen we dat ook. We blikken 

onder meer terug op de proef 

met elektrische safari-auto’s en op 

collega’s die tijdens de reorganisatie 

zijn geswitcht. Ook bieden we alvast 

een inkijkje in onze ondernemings-

plandoelstellingen. Tenslotte 

geven we je tips voor verrassende 

kerstvakantie-excursies bij de 

collega’s.

Dus laat het werk even lekker los, 

volgend jaar mogen we weer! 

Nancy Wielenga

Het regende in november kraanvogelfoto’s op Twitter. In De Pelen, Vijlen, Venray 

en op nog veel meer plekken fotografeerden boswachters de kwetterende 

kraanvogels. Waarom dat zo bijzonder is? De kraanvogels overwinteren zelden 

in Nederland, dus de kans om ze te zien is ieder jaar van korte duur. Ze trekken 

ieder voor- en najaar over ons land, vrijwel uitsluitend over het oostelijke deel. 

Maar dan zijn ze ook niet te missen: ze kunnen maar liefst 115 centimeter hoog 

worden (hoger dan welke andere Europese vogelsoort ook), zijn driemaal zo 

zwaar als de bekende blauwe reiger en maken navenant veel lawaai - je hoort ze 

vóór je ze ziet! Ze hebben een zwart-witte tekening met een rode kruin.  

Afgelopen zomer is een grote partij Amerikaans eiken 

verzaagd, afkomstig uit de boswachterijen Emmer

dennen en Dinkelland. Amerikaans rood eiken, dat een 

prachtige lichtroze kleur heeft, is erg hard en daardoor 

zeer geschikt als vloerhout. Begin 2015 is dit hout 

gedroogd en geschaafd beschikbaar. Het kan direct 

gelegd worden. 

Houtsoort: Amerikaans rood eiken

Kwaliteit:  A-B rustiek

Afmeting:  ca. 2 x 17 x 200 cm

Profilering:   geschaafd, gestopt en geschuurd, met 

rondom veer en groef. 

Prijs:  € 29,50/ vierkante meter 

Plinten:  20 x 50 mm, met 1 afgeronde hoek

Prijs:  € 2,50/ strekkende meter

Transporttarief:  € 95,-

Beschikbaar:  vanaf half januari

*Zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Op elk ontmoetingskantoor is een voorbeeld te zien.  

Wil je dit vloerhout bestellen of wil je tips over het leggen 

en de afwerking? Mail dan naar

hollandshout@staatsbosbeheer.nl.  

9.00 uur

Ik haal mijn collega’s op in Utrecht en samen  

rijden we naar Hollands Duin. In de auto bespreken 

we de invulling van de Instagram-gebruikersbijeen-

komst: de Instameet.

10.00 uur

Bij aankomst in Hollands Duin bespreken we wat 

de boswachter zal vertellen over de geschiedenis 

en de natuur. De focus ligt op foto’s maken, maar 

het is des te leuker als de deelnemers ook wat 

achtergrondinformatie hebben. 

11.00 uur

We gaan allereerst met de groepen de bunkers in. 

Als fotograaf en beeldredacteur geef ik de redactie 

vaak beeldtips. Ook nu zoeken we tussen het bege-

leiden van de groep door naar de hipste plaatjes 

voor ons eigen Staatsbosbeheer-Instagramaccount. 

12.00 uur

Tijd voor de lunch. Daarna wandelen we richting 

Hollands Duin. Boswachter Mark Kras geeft 

ons een rondleiding door het natuurgebied en 

iedereen blijft maar foto’s maken. 

16.00 uur

Dat was het dan, onze allereerste Instameet. Een 

geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar 

is, want zo’n Instameet biedt een vernieuwend 

beeldplatform voor Staatsbosbeheer. Komende 

week selecteer en bewerk ik de foto’s. Nu eerst 

nagenieten.  

Punt

Kraanvogelstorm
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Leeftijd:  35
Woonplaats:  Ede
Functie:    Beeldredacteur
Dag:   Instameet zaterdag  

22 november

Jeroen den Hartog 
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Eind november is in de Kop van Overijssel met man 

en macht gezocht naar twee weesotters. Eerder die 

maand was een zogende moederotter doodgereden. 

Onze boswachter is daarop samen met vrijwilligers, 

Stichting Otterstation Nederland en waterschap Groot 

Salland een zoektocht begonnen naar de weesjes. Die 

werden uiteindelijk gevonden zwemmend in een kolk 

op nog geen tweehonderd meter van de plek waar 

hun moeder was doodgereden. Ze zijn vervolgens 

overgebracht maar een vogelasiel in Friesland.

De ongeveer drie maanden oude ottertjes hadden 

tien dagen weten te overleven zonder hun moeder, 

waarschijnlijk op een dieet van kikkers, regenwormen 

en slakken. Zeer uitzonderlijk is ook dat ze überhaupt 

gevonden konden worden: otters laten zich normaal 

gesproken niet zien.  

Otterspotters

Zelf de foto’s zien? Kijk via instagram op 
#staatsbosbeheer_instameet voor alle foto’s

Aanbieding 
vloerhout
alleen voor medewerkers



Nieuwsgierig geworden? 
Kijk op de website voor 
het volledige overzicht  
en vraag de brochure  

met inspirerende  
verhalen aan! 

54 - Actueel

In november was een groep asielzoekers uit de gemeente 

Staphorst te gast bij de boswachter in Rouveen voor een 

wandeling door natuurgebied de Olde Maten. Onderweg 

werden tal van nieuwe woorden aan hun Nederlandse 

woordenschat toegevoegd: wilg, reiger, riet, buizerd, veen, 

turf en krabbenscheer. Terug in de Veldschuur stonden koffie 

en veldschuurkoek klaar, voor de kinderen was er limonade. 

De boswachter hoorde daarbij hoe het in onder andere Syrië 

en Afghanistan is. “Het is hartverwarmend om te zien hoe 

toegewijde vrijwilligers de asielzoekers overal mee helpen”, 

aldus boswachter Johan Dammers. Een middag om met een 

goed gevoel af te sluiten.  

Op vrijdag 24 oktober is het gerestaureerde 

zendgebouw van Radio Kootwijk, ook wel de sfinx 

genoemd, feestelijk heropend. Niet alleen de 

buitenkant is schoongemaakt, ook de karakteris-

tieke zenderzaal met zijn monumentale tegelvloer 

en enorme ramen is hersteld. In het oog springen 

de lichte muren. Onderdeel van de heropening 

was de presentatie van het nieuwe boek van Cees 

van der Pluijm, ‘Radio Kootwijk: Biografie van 

een zendstation en een dorp in het hart van de 

Veluwe’. Mr. Pieter van Vollenhoven nam het eerste 

exemplaar in ontvangst. Ook het aansluitende 

publieksweekend werd goed bezocht: er kwamen 

bijna 7000 mensen naar Radio Kootwijk.  

Natuurmonumenten, De12landschappen en Staatsbosbeheer hebben hun 

verhuuractiviteiten gebundeld in Buitenleven Vakanties. Vanaf nu is  

buitenlevenvakanties.nl dé plek om een vakantiewoning in de mooiste 

Nederlandse natuur te boeken. Je vindt er het volledige aanbod van vakantie-

woningen, en in 2015 zal het nog worden uitgebreid. Er is voor elk wat wils: 

van karakteristieke boswachterswoningen in oases van rust tot chique suites 

in statige landhuizen en 

kastelen. Kruip een paar 

dagen in de huid van een 

stalmeester, kasteelheer of 

barones, of word wakker in 

de voormalige slaapkamer 

van een veensteker of 

molenaarsknecht.  

Asielzoekers bezoeken de 
Olde Maten

Boa-dag belooft 
verbetering

Sfinx schoon en 
heropend

Bruidspaar zoekt droomlocatie

Annet de Jong wint 
erfgoedtrofee

Nu online: buitenlevenvakanties.nl

Voor meer info over het concept zie www.trouweninhetbos.nl. Vragen, of interesse  
om locaties aan te dragen? Bel of mail Jaap Wilting, j.wilting@staatsbosbeheer.nl

Toezicht en handhaving moeten terug in het hart 

van onze dagelijkse activiteiten: dat was een van de 

kernboodschappen op de landelijke boa-dag. Op 

19 november kwamen al onze 109 boa’s bijeen op 

kasteel Groeneveld om van gedachten te wisselen 

over de maatregelen die Staatsbosbeheer op dit 

gebied aan het nemen is.

De komende tijd worden verbeterpunten opgepakt 

in een ‘workout’ voor boa’s. Die moet leiden tot 

een plan van aanpak dat het directieteam uiterlijk in 

februari 2015 zal bespreken. Dat plan zal aandacht 

besteden aan organisatie, veiligheid, registratie, 

opleiding, financiering en andere praktische zaken, 

zoals beëdiging. Roos van Oosten zal de workout 

faciliteren. Namens het directieteam is Mascha 

Brouwer opdrachtgever.  

23 mei 1568, Slag bij Heiligerlee. Op school dreunden we het 

jaartal op, maar zegt het ons nog iets? Als het aan boswachter 

Annet de Jong ligt wél. Zij nam het initiatief voor een grote 

beleefroute Slag bij Heiligerlee. Op 23 mei 2015 wordt de route 

officieel in gebruik genomen en kan jong en oud de Slag in de 

natuur beleven. Annet ontving voor haar initiatief de Erfgoed-

trofee. ‘Omdat ze met veel volharding werkt aan het zichtbaar 

maken van een historisch verhaal in het landschap’, vond de 

jury. De erfgoedtrofee wordt jaarlijks uitgereikt en aan een 

collega of een (project)groep die speciale aandacht verdient.  

Op 1 oktober 2013 sloot Staatsbosbeheer een intentieovereenkomst met Trouw-

start voor trouwen in het bos. Na evaluatie gaan we de intentieovereenkomst nu 

omzetten in een samenwerkingsovereenkomst. Het onderwerp ‘Trouwen in het 

bos’ heeft bij de aftrap enorm veel media-aandacht gegenereerd, maar helaas 

heeft dit maar tot een beperkt aantal trouwerijen bij Staatsbosbeheer geleid. In 

2014 vonden er in onze gebieden 4 trouwerijen plaats. Om het aantal trouwerijen 

in onze bossen te verhogen zijn we op zoek naar nog meer locaties, waarbij bij 

voorkeur ook ’s avonds mogelijkheden zijn. Ook andere buitenlocaties, zoals 

forten en kastelen, zijn welkom ...  
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Nick de Snoo, districtshoofd 

Flevoland

Nog regelmatig word ik aange-

sproken door mensen die me 

oprecht belangstellend en ook 

wat meewarig vragen: “Gaat het 

alweer een beetje binnen Staatsbosbeheer?” De publi-

citeit rond de bezuinigingen van eind 2010 zit blijkbaar 

nog stevig in de hoofden van veel Nederlanders. Ik 

aarzel dan vaak een beetje hoe ik moet reageren. Want 

eigenlijk lijkt die hele – veronderstelde – dip bij mij 

minder te zijn blijven hangen dan je zou denken.

Als ik kijk naar mijn eigen werkgebied, Flevoland, dan 

liggen de terreinen er goed bij. Het bruist er van de 

initiatieven en de mensen genieten er iedere dag. Maar 

ik zie nog iets en dat is misschien nog veel belangrij-

ker: het werkplezier spat van de collega’s af, en eerlijk 

gezegd is het nooit weg geweest. Met het Medewer-

kerstevredenheidsonderzoek meten we of we tevreden 

zijn en wat er beter kan. Maar werkplezier gaat nog 

verder. Het gaat ook om trots, om waardering en om 

het plezier van samenwerken. Dat is de brandstof, de 

energie die je van binnen voelt en die iedere dag helpt 

om de prestaties weer te verbeteren. We zijn echt niet 

klaar, en we zullen steeds moeten doorgaan met beter 

presteren, ons iedere keer aanpassen aan wat er nu 

nodig is. Maar als het om sturing gaat draai ik het om. 

Ik zeg: sturen op werkplezier is sturen op resultaten!

Mascha Brouwer,

divisiedirecteur Beheer & 

Ontwikkeling

Toen ik de overstap van het 

bedrijfsleven naar Staatsbos-

beheer maakte, voelde ik me 

bijzonder welkom bij de boswachters en beheerders, 

die me allemaal overtuigden dat hun gebied het 

allermooiste van Nederland was. De passie en 

gedrevenheid was bij álle collega’s op eigen wijze 

aanwezig. Wat een goudmijn voor de organisatie!, 

realiseerde ik me. Tot ik erachter kwam dat de 

gedrevenheid vooral het wérk betrof, veel minder de 

organisatie. Maar onze organisatie is geen abstract 

middel. Naast trouw aan onze opdracht de natuur te 

beschermen, moeten we ook trouw aan elkaar zijn. 

Of je nu directeur, boswachter, boa of managementas-

sistente bent – Staatsbosbeheer maken we samen. 

In de rubriek ‘Buiten gebeurt het’ draait het om wat 
er speelt in de districten. Een districtshoofd snijdt een 
onderwerp aan, waarop een directeur kort reageert.

Prestaties of werkplezier?
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Verduurzamen, waarom doen  
we dat?
“We zijn een natuurorganisatie, en we 

willen aan het behoud van de natuur 

bijdragen door zo min mogelijk schade 

eraan toe te brengen. Dat houdt in 

dat we op een zo duurzaam mogelijke 

manier ons materiaal willen inzetten.”

Willen we dat ook voor ons 
imago?
“Ik denk dat ons publiek bewust en 

onbewust signalen afgeeft. Het wordt 

vreemd gevonden als we alleen maar 

met zware terreinwagens rondrijden. 

Ook de politiek stelt daar wel vragen 

over.”

Wat voor stappen hebben we  
al gezet?
“We werken feitelijk continu aan de 

optimale mix van functionaliteit, kosten 

en duurzaamheid. Maar duurzaamheid 

krijgt daarin steeds meer gewicht. We 

kijken naar wat de wet van ons vraagt, 

maar ook naar technische ontwik-

kelingen rondom auto’s en brandstoffen 

en wat past in onze bedrijfsvoering. Zo 

is er een traject geweest met gebruik 

van biodiesel voor auto’s en tractoren, 

en hebben we proeven gedaan met 

roetfilters. Die zijn nu standaard op 

nieuwe auto’s. Momenteel wordt 

er diesel ontwikkeld uit herwinbare 

afvalstromen of uit biogas. Dat geeft 

een flinke CO2-reductie. We hebben 

de mogelijkheid auto’s op biogas in te 

zetten, of met elektrische aandrijving. 

Dat zijn op dit moment de schoonste 

vormen. Aan de andere kant kijken 

we hoe we auto’s het meest efficiënt 

kunnen inzetten. Wanneer is een 

fourwheeldrive nodig en wanneer niet? 

We kiezen per autotype – personen-

auto’s, terreinwagens – de duurzaamste 

variant. Het grote knelpunt is eigenlijk 

de functionaliteit: wat moet een auto 

allemaal kunnen en hoe maak je 

dan de beste keuze? De tools voor 

duurzaamheid zijn er wel, de kunst is 

om te zorgen dat de beslisser waarde 

toekent aan duurzaamheid, net als aan 

functionaliteit en kosten. We moeten 

bij onszelf beginnen om de wereld, 

onze omgeving, te verduurzamen. 

Dat vraagt doordachte, gemotiveerde 

keuzes.”

Hoe duurzaam is ons wagenpark 
nu?
De afgelopen jaren is er veel veranderd. 

Op dit moment heeft 30 procent van 

het wagenpark een groen label (A, 

B of C), waarvan ruim de helft een 

A-label. Vooral personenauto’s behoren 

tot die categorie, maar ook de Fiat 

Panda 4WD heeft een B-label. De 

terreinwagengroep op geel kenteken 

omvat 160 stuks die een D-, E-, F- of 

zelfs G-label hebben. Een groot deel 

daarvan loopt in 2015 of 2016 uit 

contract en zal vervangen worden door 

een schonere variant. Op bestelauto’s, 

waar we er 140 van hebben, is geen 

label van toepassing. Een paar daarvan 

rijden inmiddels op CNG/biogas of 

volledig elektrisch. Daarnaast zijn 

er ook elektrische boten en andere 

voertuigen dan auto’s ingezet: denk 

aan pick-ups, excursievoertuigen of 

fluisterboten. Een nieuwe ontwikkeling 

is de elektrische off-road-motorfiets. 

Die is goed bruikbaar, zo hebben we 

gemerkt bij een proef in district Peel en 

Kempen. Ook onze directie heeft net 

een duurzaamheidsslag gemaakt. Drie 

directieleden rijden in een dienstauto 

op aardgas of in een diesel met A-label. 

Ook voor de directeur start nu het 

traject voor de inzet van een nieuwe, 

duurzamere auto.”

En de lezer zal willen weten: 
wanneer kom ik in aanmerking 
voor een duurzame auto?
“Op het moment dat er een nieuwe 

auto komt, kijken we waar hij voor 

gebruikt zal worden. Afhankelijk 

daarvan kiezen we de goedkoopste 

en duurzaamste oplossing. We willen 

voor elke beheereenheid een optimale 

voertuigenmix creëren.”  

Als organisatie die veel gebruikt maakt van auto’s stoten we nogal wat dampen  
uit met onze 450 bedrijfsauto’s. Terwijl er van ons als groene organisatie natuurlijk 
wat verwacht wordt op het gebied van duurzaamheid. We vragen aan wagenpark-
beheerder Jaco Harmsma hoe Staatsbosbeheer die uitdaging oppakt.

Dé safari-auto

Groener rijden  
(in allerlei kleuren)

Wagenpark wordt geleidelijk duurzamer “Een groot deel van 
de terreinwagens met 
D-, E-, F- of G-label 
loopt in 2015 of 2016 
uit contract”

Al sinds de start in 2009 is 

vrijwilliger Sjarif Haberham 

betrokken bij de Grote Vijf-safari’s. 

Hij treedt op als begeleider én als 

coördinator van de – nu al ruim 

veertig – chauffeurs, eveneens 

vrijwilligers. 

In de herfstvakantie werkte hij 

mee aan de proef met twee 

elektrische Land Rover Defenders, 

die in enkele terreinen werden 

ingezet. Wat vond hij ervan? 

“Jammer genoeg vielen ze allebei 

in de tweede week uit, door een 

probleem met het opladen van 

de accu. Vervelend natuurlijk, 

al is anderzijds zo’n test juist 

bedoeld om dat soort zaken op 

het spoor te komen. Ik rijd zelf 

ook een Defender, maar dan 

een diesel. Aan de buitenkant 

zie je geen verschil. Ze geven 

ook hetzelfde rijgevoel, behalve 

dat een elektromotor zijn kracht 

vanuit stilstand meteen volledig 

beschikbaar heeft.”

Een minpuntje, zo vinden Sjarif 

en zijn collega’s, is de ietwat 

beperkte binnenruimte van de 

Land Rover. “Dat geldt eigenlijk al 

vanaf het eerste model uit 1948. 

Voor iemand langer dan 1 meter 

85 zitten en sturen ze niet heel 

ruim. In die zin is het een beetje 

een ouderwetse auto. Maar da’s 

tegelijkertijd de charme, want 

het past bij een safari. En het is 

natuurlijk mooi dat hij stil is en 

milieuvriendelijk - dat past dan 

weer bij ons. In mijn ogen is de 

Defender dé safari-auto. Mits 

technisch in orde natuurlijk.”



De kennisgroep Wolven bestaat 

verder uit de boswachters Aaldrik 

Pot, Roel Korbee en Bert Versluys 

en de stafmedewerkers Joke Bijl, 

Jaap Rouwenhorst en Meta Rijks. 

Het hele stappenplan staat op 

Digitalis; zoek op ‘wolf’.

998 - Beheer

Intern meer focus, extern meer smoel: dat 

zijn twee van de grote voordelen die het 

programma Grote Wateren (GW) oplevert. 

“We willen zo veel als Staats bosbeheer”, 

zegt Wim Lammers, strategisch adviseur 

en programma manager GW. “We zijn 

actief in de Waddenzee, de Delta, de 

Noordzeekustzone, het IJsselmeer en de 

grote rivieren. Het programma helpt om 

al die werkzaamheden in samenhang op 

te pakken. Iedereen heeft hetzelfde doel 

voor ogen. Dat geeft focus.”

In de buitenwereld beseffen veel mensen 

niet dat Staatsbosbeheer 70.000 ha 

natuur in en om de grote wateren 

beheert. “Met dit programma laten we 

zien dat we grote wateren belangrijk 

vinden voor de natuur en de samen-

leving en dat we een bijdrage willen 

leveren.” 

Rijke Waddenzee
“We hebben een hoger doel op de lange 

termijn: een rijke Waddenzee voor mens 

en natuur”, zegt Michiel Firet, program-

maleider Wadden. “Een van de manieren 

om dat te bereiken is samenwerken met 

andere partijen. Zo zijn we tot consensus 

gekomen met watersporters en natuur-

organisaties, in dialoog en met de kaart 

bij de hand: waar willen we varen, waar 

willen we rust voor vogels... Samen zijn 

we naar de overheid gestapt om het te 

borgen.”

Samenwerken blijft ingewikkeld, ook als 

je programmatisch werkt, zegt Michiel. 

“Rondom de Wadden werken acht 

natuurorganisaties samen, met hun eigen 

belangen en culturen. We hebben ruzie 

gemaakt – dat hoort erbij – maar naar 

buiten toe spreken we met één mond. 

Overheden en andere partners waarderen 

dat ze één partij hebben waarmee ze 

zaken kunnen doen. Door samen op te 

trekken ga je je ook verdiepen in elkaars 

belangen en gun je elkaar wat. Dat helpt 

ons uiteindelijk om verder te komen.”

Slim combineren
Michiel merkt dat collega’s openstaan 

voor deze manier van werken. “Al 

pratend met boswachters merkte ik dat 

ze het prettig vonden om theoretische 

context te krijgen. Mijn boodschap was: 

denk een paar stappen verder in het 

proces. Neem bijvoorbeeld de garnalen-  

en mosselvisserij in de Waddenzee. Wij 

hebben aan vissers gevraagd of zij de 

Waddenzee kunnen helpen beheren. 

Sommige ondernemers zien kansen 

en voelen zich uitgedaagd. Daarmee 

verschuift ook het denken bij natuur-

organisaties. Misschien zijn er betere 

opties dan het afsluiten van gebieden 

voor bepaalde vormen van visserij. 

Ons kompas is gericht op ecologische 

doelen, maar de koers staat daarmee 

niet vast. Die wordt bepaald door slim 

te combineren en samen met anderen 

aan oplossingen te werken die meerdere 

belangen dienen.”  

In de drukte van alledag verlies je de ‘hogere’ doelen wel eens uit het oog.  
Programmatisch werken, zoals nu gebeurt rondom de Grote Wateren, kan helpen  
om de blik op de toekomst gericht te houden.

Waar en wanneer weten we niet, maar dát hij komt wel. De wolf 
staat aan de grens en zijn komst zal commotie teweegbrengen. Wat 
te doen als hij in een van onze terreinen opduikt?

“Ons kompas is gericht 
op ecologische doelen, 
maar de koers staat 
daarmee niet vast”

“Zijn er wolvenkeutels, 
dan weet je het zeker”

Grote wateren,  
hoge doelen

De voordelen van programmatisch werken

Klaar voor de wolf

Hij kan nog een paar jaar op zich laten 

wachten, maar de wolf kan er ook morgen 

zijn, weet Pauline Arends, boswachter I&M 

in Oost-Drenthe. Een speciale kennisgroep 

Wolven bereidt Staatsbosbeheer voor op 

zijn komst. “Vlak over de grens, bij Meppen, 

zijn wolven gesignaleerd en begin van de 

zomer kreeg collega Roel Korbee verschil-

lende meldingen in Twente. We hebben 

het niet met zekerheid kunnen vaststellen, 

maar waarschijnlijk was er één en heeft hij 

een paar verkennende rondjes gedaan.”

De wolf is een toppredator, en zijn komst zal 

zeker gevolgen hebben voor de natuur. Zo 

kunnen de prooidierpopulaties veranderen. 

Daar komt bij dat veel mensen het dier 

als een bedreiging zien. Pauline: “Wat het 

publiek vaak niet weet, is dat het een schuw 

dier is, dat de mens mijdt. Maar omdat 

hij nu eenmaal heftige emoties oproept, 

hebben we in het verlengde van het 

Wolvenplan van EZ een eigen stappenplan 

opgesteld: wat moet er gebeuren en waar 

moeten we aan denken als we een melding 

krijgen van een waarneming in een van 

onze terreinen?”

Eerst zekerheid
Als Staatsbosbeheer kunnen we ons geen 

onjuiste berichten veroorloven, en daarom 

zullen we pas ruchtbaarheid geven aan een 

melding als we zeker weten dat om het een 

wolf gaat, en niet voor de zoveelste keer 

om een hond. “In eerste instantie zullen 

we waarschijnlijk aan de hand van een foto 

beoordelen of de melding serieus is. Dan 

volgt stap twee: zoeken naar wolvenkeutels, 

prenten of aangevreten kadavers. Zijn die 

er, dan weet je het zeker.” 

In dat geval treedt het landelijk wolven-

managementplan van EZ in werking en 

ligt de regierol bij de provincie. “Intern 

zullen we dan de vervolgstappen met 

elkaar afstemmen. Je moet er rekening mee 

houden dat veel mensen een glimp van het 

dier zullen willen opvangen. Maar als een 

wolf zich ergens wil vestigen, is juist rust 

belangrijk. Om een mediacircus en onrust 

onder burgers te voorkomen, hebben we 

het stappenplan geschreven en staan we 

onze collega’s graag bij.’  
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Tips van collega’s voor activiteiten in de kerstvakantie

20 december 9.00 - 15.00 uur

€ 7,50 per boom tot 2 meter

Via Harco Bergman

Mijn collega’s moeten deze activiteit 

bezoeken omdat een Staatsbosbeheer-

der onder een natuurlijke boom hoort 

te zitten, uit zelf beheerd bos! Daarnaast 

is het erg leuk voor kinderen om zelf 

een boom uit te zoeken. Er is koek en 

zopie in de vorm van warme chocolade-

melk, en er brandt een kampvuur. Dat 

knusse gevoel mag je niet missen.

28 december 14.00 - 16.00 uur

Volwassenen € 10,00, kinderen € 7,50

via Marijke Vaes

Mijn collega’s moeten deze activiteit 

bezoeken omdat de winter in de Peel 

gewoon en toch heel bijzonder is. Dit 

weidse, waterrijke hoogveengebied 

nodigt je uit om te komen wandelen. 

Het goudgele pijpenstrootje kleurt 

prachtig met de lucht; soms donker en 

dreigend, dan weer kraakhelder blauw 

of bezaaid met wollig witte wolken. 

Winter in de Peel is ook heel gezellig. 

Een snertwandeling met een peelneutje 

onderweg, vuurkorf en soep na afloop. 

Da’s genieten! Dit knusse gevoel mag je 

niet missen.

22 en 29 december

Kosten divers

via GertJan Brandenburg

Mijn collega’s moeten deze activiteit 

bezoeken omdat we onze kinderen 

natuurlijk ook enthousiast moeten 

maken voor de natuur. Hoe spannend 

is het om met een zelfgeknutselde 

lantaarn samen met papa, mama, 

opa of oma in het donker de lichtjes 

in de verte te volgen! Dat kan tijdens 

onze sfeervolle lichtjeswandeling in 

Nunspeet. Na afloop schuiven we 

gezellig aan om het kampvuur voor een 

kom warme erwtensoep of voor een 

zelf te bakken broodje.

28 december en 4 januari

10.00 - 11.30 uur

€ 6,50, inclusief warme chocolademelk 

en koek via Liesbeth van den Berg

Mijn collega’s moeten deze activiteit 

bezoeken omdat iedereen een keer 

vogels moet kijken op deze vroegere 

zeebodem. Het ruime, weidse en 

gevarieerde landschap met uitgestrekte 

ruigten en rietvelden, afgewisseld 

met water en bossen, is een bezoekje 

waard. Boswachter Hans Gartner, die 

deze roofvogelexcursie begeleidt, is een 

enthousiaste spreker met veel kennis. 

Als je al niet enthousiast bent over het 

gebied, word je het wel door hem! 

21 december, 11.00 - 16.00 uur

Gratis

Natuurkampeerterrein in  

Groesbeek via Frank Kremers

Mijn collega’s moeten deze activiteit 

bezoeken omdat de Groesbeekse 

Bosdag een mooi voorbeeld is van hoe 

op een leuke manier draagvlak kan 

worden gecreëerd voor de houtoogst. 

De dag wordt dit jaar voor het eerst 

georganiseerd en heeft een zeer lokale 

insteek. Aan de hand van het thema 

‘van boom tot plank’ krijgt de bezoeker 

een mooie inkijk in de houtoogst. Zo 

zullen er een aantal grote velmachines 

aanwezig zijn, zal een paard op tradi-

tionele wijze boomstammen uitslepen 

en zal Peter Schook met zijn moderne 

zaaginstallatie laten zien wat er met het 

gewonnen hout gedaan kan worden.  

Verder zullen er diverse kraampjes en 

activiteiten zijn die een binding hebben 

met het Groesbeekse bos. Ook zal er 

van alles te doen zijn voor kinderen. Dus 

kom vooral kijken om inspiratie op te 

doen voor een eigen activiteit!  

Zaag je eigen 
kerstboom in het 

Kuinderbos

Snert-en- 
neutwandeling,  

De Pelen

Groesbeekse 
Bosdag in Rijk 
van Nijmegen Vogels  

kijken, 
Lauwersmeer

Kinderknutselen 
met lichtjeswandeling, 

Veluwe Noord
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Gepassioneerd groen 
ondernemen
In het nieuwe Ondernemingsplan zet Staatsbosbeheer zijn koers uit voor de komende 
vijf jaar. Sylvo Thijsen, directeur, en Inge Brakman, voorzitter van de Raad van Toezicht, 
vertellen over de ambities en onze aangescherpte positionering.

groene metropool en Nationale Parken 

nieuwe stijl. Drie grote rivieren monden 

via ons land uit in de Noordzee. Vandaar 

de keuze voor delta en rivierengebied. 

Het tweede thema heeft te maken met 

verstedelijking: hoe dragen we eraan bij 

dat het in de dichtstbevolkte gebieden 

prettig leven blijft? Daarvoor moeten we 

ons cultuurhistorisch erfgoed beschermen 

en zorgen voor groene bufferzones. Het 

derde thema gaat over gezichtsbepalende 

natuurgebieden. Die vertellen iets over de 

ontstaansgeschiedenis van ons land en over 

de cultuurhistorische, archeologische en 

recreatieve betekenis van dat gebied. We 

willen naar grotere gebieden met topnatuur 

en pleiten ervoor om daarbij te denken 

vanuit zonering en beleving. In de kern van 

het gebied staat beschermen voorop, in 

de schillen eromheen krijgen beleven en 

benutten duidelijker vorm. Daardoor voelt 

de samenleving zich sterker bij zo’n gebied 

betrokken. In andere landen zijn mensen er 

trots op in een Nationaal Park te wonen; in 

Nederland leeft dat (nog) veel minder.”

Wat doen we op het gebied van 
beleven?
Sylvo: “We moeten vooral de jeugd blijven 

aanspreken. Als kinderen in aanraking 

komen met natuur, vormt dat ze. Dat 

vinden wij als publieke organisatie heel 

belangrijk, ook al krijgen we er geen 

overheidsgeld meer voor. Daarom willen we 

onder andere werken met meer vrijwil-

ligers. We hebben al vijfduizend mensen 

die ons intensief ondersteunen. Ons doel 

is om vrijwilligers die tot nu toe incidenteel 

een handje helpen, nog meer bij onze 

maatschappelijke activiteiten te betrekken.”

Hoe zit het met benutten?
Sylvo: “We richten ons het komende 

decennium minder op volume en veel meer 

op waarde. We willen de waarde van wat 

er groeit en bloeit beter exploiteren. Als we 

met vrijwilligers en boeren meer grassen en 

gewassen ophalen, levert dat geld op. Dat 

geldt ook voor evenementen, festivals en 

recreatief gebruik.”

Inge: “Biomassa benutten draagt ook bij 

aan duurzaamheid.”

Sylvo: “Klopt, onze strategie is gericht op 

het duurzaam benutten van terreinen via 

producten die de samenleving afneemt. Los 

daarvan kunnen we terreinen beschikbaar 

stellen aan anderen, bijvoorbeeld voor 

windmolens, hoogspanningsleidingen of 

een recreatiepark. Bij alle niet-natuurlijke 

interventies wegen we zorgvuldig af: past 

het in het landschap en binnen de wet- en 

regelgeving, wordt het gedragen door de 

samenleving, maar ook: verdienen we er 

iets aan?”

Zien jullie de Engelse National 
Trust als voorbeeld voor het 
uitdragen van strategie?
Sylvo: “De National Trust is een particuliere 

organisatie. Ik kijk liever naar de U.S. 

National Park Service. Die overheidsorgani-

satie beheert met de Amerikaanse National 

Parks een aantal identiteitsbepalende 

gebieden waarbij beschermen, beleven 

en benutten meer gelijk opgaan. Dit is 

een mooi voorbeeld van wat we willen 

we bereiken met de herdefiniëring van de 

Nederlandse Nationale Parken.”

Onze terreinen vormen de  
nationale basisvoorziening natuur 
en recreatie, zo staat in het plan. 
Wat betekent dat?
Sylvo: “Het begrip basisvoorziening voor 

natuur en recreatie staat in de wet. We  

zijn meer dan alleen natuurbeschermer;  

recreatie hoort ook bij onze doelstelling.  

De vraag is dan: hoe kunnen we de 

biodiversiteit en natuurwaarde versterken 

en tegelijk onze brede doelstelling voor 

de Nederlandse samenleving behouden? 

Dat doen we naar mijn idee op een 

aansprekende manier met het Nationaal 

Park nieuwe stijl.” 

Hoe ambitieus is het Onder
nemingsplan?
Inge: “Wat visie betreft zeker ambitieus, 

maar er is op veel gebieden onrust, 

waardoor Staatsbosbeheer zich duidelijk 

moet positioneren. Kijk naar de reshuffling 

in de industrie en landbouw, de politiek 

is veranderlijk, we hebben te maken met 

klimaatverandering en de opkomende 

biobased economie. Een heldere positie 

maakt Staatsbosbeheer sterker in het 

overleg met andere partijen. Elke organi-

satie moet proberen vooruit te kijken en 

tendensen te signaleren in de maatschap-

pij. Dat lukt alleen door stevig je wortels  

te definiëren en daar trouw aan te 

blijven.”

Waarin verschilt dit plan van het 
vorige?
Sylvo: “Dankzij het convenant tussen 

Staatsbosbeheer en het ministerie van 

Economische Zaken ontstaat er meer 

ruimte om onze grondportefeuille strate-

gisch in te zetten. De decentralisatie is een 

feit en de financiering is veranderd. Verder 

zie ik meer noodzaak tot verzakelijking en 

professionalisering.”

Inge: “Een grote vooruitgang vind ik 

dat activiteiten en maatregelen beter 

zijn geborgd. Nieuw is de omgang met 

provincies en het doel om samen met  

hen ‘Thuis in de streek’ te verankeren. 

Welke rol heeft de Raad van 
Toezicht in dit Ondernemingsplan?
Sylvo: “Formeel stelt de directeur het 

Ondernemingsplan op en gaat dat na advies 

van de staatssecretaris ter goedkeuring 

naar de Raad van Toezicht. Maar tijdens de 

totstandkoming hebben we er natuurlijk 

uitgebreid met elkaar over gesproken.” 

Inge: “Wij kenden de inhoud dus al op 

hoofdlijnen. De Raad is heel enthousiast 

over de samenhang in dit plan. Er zit een 

duidelijke visie in op wat Staatsbosbeheer 

in Nederland kan betekenen. Het legt 

uit hoe Staatsbosbeheer zijn doelen wil 

bereiken en de organisatie daarop inricht. 

Een knappe prestatie om in zeventien 

pagina’s een totaalconcept neer te leggen. 

Aan de andere kant: je kunt veel beloven, 

maar je moet ook waarmaken dat je je 

taken naar behoren uitvoert. In dit plan 

haakt alles goed in elkaar. Staatsbosbeheer 

kan ermee vooruit en de Raad van Toezicht 

heeft genoeg meetpunten om de voortgang 

te volgen.”

Waar ligt de focus?
Sylvo: “Onze missie ‘beschermen, beleven 

en benutten’ is nader uitgewerkt. Op 

het gebied van beschermen hebben we 

als speerpunten de grote wateren, de 

“We willen naar  
grotere gebieden  
met topnatuur”

“Ons doel is om 
incidentele vrijwilligers 
meer te activeren”

Inge Brakman is voorzitter van 

het bestuur van het Rode Kruis 

Nederland en commissaris bij Shell 

Nederland en DSM Nederland. Sinds 

2010 is ze voorzitter van de Raad 

van Toezicht van Staatsbosbeheer.
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Staatsbosbeheer wilde de bezoekers een 

‘natuurlijk rustpunt’ bieden in de hectiek 

van de jaarmarkt. In het ‘bostheater’ 

vertelde elke dag een boswachter de 

bezoekers over nu eens het ene, dan weer 

het andere onderwerp. Ook brachten we 

Staatsbosbeheerproducten als kamperen en 

excursies onder de aandacht. 

“Bij zo’n fair verwacht ik meer huishou-

delijke producten”, reageert de eerste 

bezoeker op de vraag wat ze van onze 

aanwezigheid vindt. “Ik kom hierheen voor 

de make-up en verdere beautydingen”, vult 

een tweede aan. “Staatsbosbeheer had ik 

hier niet verwacht.” 

We zijn dus inderdaad een vreemde eend 

in de bijt. Maar een welkome of een 

onwelkome? “We zijn wel positief verrast”, 

antwoorden twee andere bezoekers. “We 

hebben een duidelijker beeld gekregen van 

wat Staatsbosbeheer allemaal doet. En ze 

hebben veel leuke spulletjes.” Er worden 

deze dagen inderdaad veel artikelen 

verkocht. Ook horecagelegenheid IJgenweis 

heeft het trouwens druk.

Op de Margriet Winterfair zijn vrouwen 

van alle leeftijden te vinden. Gemiddeld 

zijn de bezoekers 46 jaar oud, maar ook 

veel jongere vrouwen zijn er te vinden. Op 

onze stand, Winterwoud geheten, komen 

groepjes vrouwen in allerlei samenstel-

lingen langs: zussen, vriendinnen, moeders 

met dochters. Twee vriendinnen van twintig 

(zie foto) vertellen dat ze juist hier bij ons 

een echt kerstgevoel krijgen. Zij zijn niet de 

enigen die de stand een mooie toevoeging 

aan de jaarmarkt vinden. De complimenten komen van alle kanten. “Het ruikt hier naar 

bos” en “wat een prachtige aankleding”, 

roepen verschillende vrouwen. De 

aankleding van de stand is er dan ook één 

om trots op te zijn. Ons Winterwoud wordt 

tijdens deze week zelfs meermalen gebruikt 

als achtergrond voor tv-opnames. 

Met zo’n tienduizend bezoekers per dag 

en zoveel te doen, te zien, te proeven en 

te kopen op de fair is het nog lastig om 

even rustig bij te praten. Juist daar blijkt 

het Winterwoud geschikt voor. Mensen 

genieten van een kopje koffie en poseren 

lachend naast een edelhert. “Op andere 

stands willen ze eigenlijk alleen maar je 

contactgegevens. Hier is het rustig en 

gezellig.”  

Een boswandeling in  
de Jaarbeurs
Medio november heeft Staatsbosbeheer deelgenomen aan de Margriet Winterfair in de 

Utrechtse Jaarbeurs. Misschien niet de eerste plek waar je aan denkt voor een organisatie 

als de onze, maar een mooie manier om bekendheid te geven aan ons werk, zo was het 

idee. Hoe reageerden de bezoekers?

Filmpje zien: kijk op www.facebook.com/ 
staatsbosbeheer >foto’s >albums >  
Nesties Margriet Winter Fair

Staatsbosbeheer is één van de meest 

gecompliceerde organisaties die ik ken 

omdat iedereen met grond te maken heeft 

en iedereen er wat van vindt. Het raakt 

alle overheden, alle burgers en heel veel 

ondernemers. Staatsbosbeheer moet die 

uiteenlopende belangen in evenwicht 

houden. Daarom is positionering zo 

belangrijk.”

Krijgen we onze plannen  
uitgevoerd met een sluitende 
begroting?
Sylvo: “Als overheidsorganisatie moet je 

linksom of rechtsom op nul uitkomen. 

Dat kan betekenen dat we op onderdelen 

bezuinigen. Aan de andere kant hebben 

we redelijk goed zicht op de inkomsten. 

Veel pachtcontracten lopen dertig jaar, 

we hebben een stabiele houtproductie, 

het SNL ligt voor zes jaar vast. Bij elkaar 

voorziet dat in tachtig procent van onze 

inkomsten. In de overige twintig procent 

zitten onzekere factoren. Daarvoor gaan 

we de komende jaren met ondernemers 

en samenleving nieuwe concepten en 

mogelijkheden uitwerken.”

Inge: “De Raad van Toezicht heeft het 

meerjarenperspectief gezien en wij 

gaan ervan uit dat het kan. Er moet veel 

gebeuren, maar het plan is gebaseerd op 

reële verwachtingen.”  

Kapitaal Strategie Resultaat

Terreinen, gebouwen, 
infrastructuur

Medewerkers

Vrijwilligers /  
maatschappelijke groepen

Bezoekers, klanten,  
contacten

Kernwaarden

Sterkere positionering
Kerntaken, kerngebieden, grote 

wateren, groene metropool, NP 2.0

Grotere maatschappelijke 
participatie
• Thuis in de streek

• Thema gebieden/identiteit

Meer inkomsten
Meer private financiering op 

Staatsbosbeheer terreinen door 

ondernemers.

Professionalisering & 
verzakelijking
• Bedrijfsvoering en cultuur

• Transparantie markt & overheid

• Ondernemingsbesturingsmodel

Beter beschermen
Biodiversiteit, kenmerkend erfgoed, 

N2000, leefgebieden, grote eenheden

Meer beleven
•  Mensen, zorg/jeugd/sociale 

werkvoorziening

•  Integreren culturele agrarische 

activiteiten naast toerisme

Duurzaam benutten
> 50% eigen inkomsten, budget-

neutraal, bio-based, corporate 

endorsement, sales

Excellente publieke  
organisatie
Kostenneutraal/maatschappelijk 

rendement

+ =

Wat we willen bereiken in 2020

Nationale Parken 2.0

De maatschappelijke onderneming Staatsbosbeheer heeft haar missie en visie vertaald 

naar vier resultaatgebieden voor de dagelijkse praktijk in 2020 (derde kolom):

Wie naar het buitenland kijkt, herkent 

de aantrekkingskracht van Nationale 

Parken. In Canada, de VS én Europa 

zorgen ze voor een stevige impuls 

voor de biodiversiteit, maar ook 

voor de economische en recreatieve 

ontwikkelingen in een gebied. 

Staatsbosbeheer is (mede)beheerder 

in 17 van de 20 Nederlandse parken. 

Samen met anderen willen we 

een visie ontvouwen voor minder 

maar wel grotere nationale parken: 

aaneengesloten gebieden die meer 

tot de verbeelding spreken. Die 

aanpak ligt in het verlengde van 

de leefgebieden-benadering en het 

Man and the Biosphere Programma 

van de UNESCO.

...vervolg pagina 13
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Meer luisteren,  
minder zenden 

nieuwe communicatiemiddelen, nieuwe kansen

De communicatie wereld verandert conti-

nue. En in die verandering is een duidelijke 

rode draad zichtbaar, vertelt Antoinette 

van Heck, teamleider Communicatie: 

minder zenden, meer luisteren. Dat klinkt 

misschien passiever, maar dat is het juist 

niet. Luisteren vraagt om voortdurende 

alertheid. We zullen (nog beter) moeten 

weten wie onze klanten zijn en hoe we het 

beste met ze in gesprek kunnen gaan. Wat 

speelt er, en waar? Hoe zoeken mensen 

eigenlijk naar informatie?

Als organisatie kunnen wij niet bepalen welk 

middel iemand kiest – dat doen de mensen 

zelf wel. Wij kijken hóé ze dat doen, grijpen 

de kansen die dat oplevert en proberen 

nieuwe dingen uit. Soms zal iets niet bij ons 

blijken te passen, andere keren juist wel. Zo 

hebben we laatst een groep gebruikers van 

Instagram in Hollands Duin uitgenodigd en 

ontdekt hoe zij die foto-app gebruiken. Ze 

hebben ons advies gegeven over wat wij met 

Instagram zouden kunnen doen. Per middel 

illustreren we met een aantal steekwoorden 

de veranderingen.

Blogs 

Hoe het was

“Kan die reactiemogelijkheid onder het blog uit?” 

Hoe het wordt

Blogs worden opgefrist in 2015. De reactiemogelijkheid 

is een essentieel onderdeel van een weblog, hét middel 

om te horen wat er leeft. Reacties laten verwachtingen 

zien, geven de mogelijkheid om bij te sturen en om 

draagvlak te creëren.

Digitalis

Hoe het was

Alle informatie van onze afdeling staat er op.

Hoe het wordt

De leidende vraag zal zijn: waar gebruiken collega’s 

Digitalis voor, hoe ondersteunt het hun dagelijks werk? 

In de loop van 2015 wordt Digitalis vernieuwd en krijgt 

onder meer een nieuwe indeling, een reactiemogelijk-

heid op nieuws bieden en een vraagbaak.

Google Analytics

Hoe het was

Leuk om te zien waar bezoekers vandaan komen.

Hoe het wordt

Meten is weten – wie zijn je online bezoekers? Word je 

wel gehoord en gevolgd door de netwerken die voor jou 

relevant zijn? 

Naarbuiten

Hoe het was

“Hoeveel abonnees  

hebben we?”

Hoe het wordt

“Welke lezersgroepen bedienen we en hoe bedienen  

we die optimaal?”

Instagram

Hoe het was

“Wat is dat, Instagram?”

Hoe het wordt

“Wat fijn dat Staatsbosbeheer nu ook op Instagram zit!” 

De eerste Instameet leverde enthousiaste reacties én 

mooie beelden op.

Facebook

Hoe het was

Boswachter X heeft iets interessants gezien en meldt dat.

Hoe het wordt

We bouwen een fanbase op die ons (ook ongevraagd!) 

laat weten wat ze van iets vinden. Fans kunnen ons als 

ambassadeurs steunen in discussies. 

Meer weten over de (on)mogelijkheden 

van een middel? Kijk op Digitalis en 

zoek op het middel. Je vindt dan per middel 

de voor-en nadelen, doelgroep en alternatieven.

Meer weten over wat er nodig is om communicatie 

succesvol te laten zijn en hoe deze een bijdrage kan 

leveren aan onze doelstellingen? Check de commu-

nicatiestrategie ‘Een goed verhaal’ op Digitalis bij 

Kerntaken > communicatie > communicatiestrategie. 

Stamblad

Hoe het was

Informeren van collega’s.

Hoe het wordt

Lezersonderzoek (2015) moet duidelijk maken hoe  

we beter en op een persoonlijker manier bij de  

drijfveren, behoeftes en zorgen van de medewerkers 

kunnen aansluiten.

Twitter

Hoe het was

Verzenden van dagelijkse nieuwsberichtjes.

Hoe het wordt

Wat speelt er nú in de buitenwereld? We krijgen steeds 

meer vragen en reacties via Twitter in plaats van email 

of telefoon. Meningen verspreiden zich razendsnel en 

continu, daar moeten we adequaat op reageren.

Veldpost

Hoe het was

2013: “Laten we een blad  

voor vrijwilligers maken.”

Hoe het wordt

Eind 2014: “Wat vinden de vrijwilligers ervan?”  

Een lezersonderzoek, kortom.

staatsbosbeheer.nl

Hoe het was

Alles wat we aan informatie kwijt willen, staat erop.

Hoe het wordt

De nieuwe website (2015) sluit aan bij het zoekgedrag 

van de klant, de zogeheten customer journey. Bezoekers 

kunnen reacties achterlaten en meningen van anderen 

peilen. Ook delen we informatie op sites van anderen.

Yammer

Hoe het was

“Die interne Twitter-variant, wat kunnen  

we daarmee?”

Hoe het wordt

Als je een vraag stelt aan de collega’s, kun je antwoord 

krijgen van een collega van wie je niet vermoedde dat hij 

het antwoord had. 
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Districtshoofd Dave gaat ervoor, in een wereld waarin veel 

verandert. Het organogram bijvoorbeeld.

Dave is het even kwijt

We hebben de afgelopen maanden spanning, onrust en onzekerheid ervaren, 
maar nieuwe kansen en verrassende wendingen waren er ook. Stamblad blikt met 
drie collega’s terug op fase 2 van de reorganisatie.. Hoe hebben zij die beleefd en 
hoe staan ze er nu voor?

“Ik had het naar mijn zin als boswachter 

VPR, maar een aantal aspecten van die 

functie pasten niet zo bij me”, zegt Kim van 

der Klis. “Ik wist alleen niet goed wat ik dan 

wel zou willen. Totdat de lijst met vacatures 

langskwam. Daarin ontdekte ik een nieuwe 

functie met precies die aspecten waar ik 

als boswachter mijn energie uit haalde: 

het werken met mensen op de thema’s 

vrijwilligers, educatie en participatie. Ik wist 

meteen: dit is het.

Solliciteren was spannend. Ik was best 

zenuwachtig, zeker toen ik hoorde dat er veel 

sollicitanten waren. Ik had op zich een fijne 

positie: ik kon ook boswachter blijven en zou 

daar nog leuke projecten kunnen opzetten. 

Sommige mensen in mijn team hadden het 

moeilijker – die moesten solliciteren om 

hun functie te behouden. Dat zorgde voor 

veel onrust en onzekerheid, zeker toen de 

uitslagen van de sollicitatiegesprekken lang 

op zich lieten wachten.”

Sinds 1 september werkt Kim in haar nieuwe 

functie: medewerker Jeugd en Participatie in 

het team Mens & Maatschappij. “Ik ben me 

aan het inwerken. Ik heb een aantal eigen 

klussen waar ik lekker mee aan de slag kan, 

zoals Natuursprong opzetten in het Gagelbos, 

samen met de boswachter. De sfeer in het 

team is goed en het werk biedt nieuwe 

uitdagingen. Ik ben blij met deze stap.”

“Voor veel mensen die op gesprek 

kwamen, was het lang geleden dat ze 

voor het laatst gesolliciteerd hadden”, 

vertelt Robert Graat, hoofd productgroep 

Buitencentra. “Dat maakte de gesprekken 

voor hen onwennig en spannend. Het 

gaat tenslotte wel over je werk.” Voor 

20 functies bij de Buitencentra voerde hij 

gesprekken met 35 sollicitanten.

“Het was een behoorlijke klus, maar ik heb 

veel leuke gesprekken gevoerd, waarin 

mensen met passie vertelden over hun 

drijfveren en hoe ze zich wilden inzetten 

voor de toekomst van de Buitencentra 

en Staatsbosbeheer. Het werk in de 

centra is veranderd. Dat betekent dat er 

extra eisen worden gesteld aan klant- en 

resultaat gerichtheid en op het gebied van 

management en financiële sturing.”

Inmiddels zijn bijna alle functies bij de 

Buitencentra ingevuld. “Het team is een mix 

van oudgedienden en nieuwe gezichten. Zo 

is de voormalig coördinator ICT Servicedesk 

nu manager van een Buitencentrum. Ik 

heb ook mensen moeten teleurstellen; dat 

hoort er nu eenmaal bij. In een enkel geval 

kwam dat hard aan. In vervolggesprekken 

hebben we gekeken waar nog wel kansen 

liggen. Die gesprekken konden pas na de 

zomervakantie plaatsvinden. Daardoor 

duurde het al met al erg lang. Ik heb er wel 

vertrouwen in dat mensen die aanvankelijk 

niet geplaatst waren, toch op een goede 

plek terechtkomen.”

“Stoppen met werken, terwijl je salaris zo 

goed als doorloopt. Dat idee sprak me 

meteen aan”, vertelt managementassistente 

Gerda Vergeer, die gebruik maakt van de 

werk-naar-werkregeling om vervroegd te 

stoppen. “Ik werk met veel plezier, maar zo’n 

aantrekkelijk aanbod krijg ik nooit meer.

Het heeft me veel moeite gekost om alle juri-

dische en financiële details boven water te 

krijgen. P&O had de werk-naar-werkregeling 

in anderhalf A4’tje samengevat, maar ik 

herkende me niet in het geschetste beeld. 

Ik wilde weten wat de regeling voor mij 

persoonlijk zou betekenen, bijvoorbeeld hoe 

ik de regeling kon laten aansluiten op mijn 

pensioen. De keuze van de stopdatum heeft 

gevolgen, maar welke precies?

In het voorjaar heb ik bij P&O gemeld dat 

ik meer wilde weten over de regeling, maar 

half oktober waren er nog geen concrete 

stappen gezet. Ik heb daarover mijn 

ongenoegen geuit bij het hoofd P&O en 

de OR geïnformeerd. Ik wilde een signaal 

afgeven, want ik vermoedde dat meer 

mensen hiermee zaten.

Inmiddels heb ik er wel vertrouwen in dat het 

straks goed geregeld is. Het ziet er nu naar 

uit dat ik op 1 februari 2015 kan stoppen 

met werken. Mijn echtgenoot is dan ook met 

pensioen. We kunnen er dan samen op uit 

met de camper. Verder gaat mijn leven op 

dezelfde manier door met sport, vrijwilligers-

werk en mantelzorg. Dat kan ik dan meer op 

mijn gemak doen. Ik kijk ernaar uit.”  

Sa
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Verrassende wendingen

Hans aan Dave

Ook niet bij Grond en Gebouwen? 11:33

Hans aan Dave

Nee, niet meer. Ik doe nu projecten. 11:05

Hans aan Dave

Is dat niet iets van Buitenleven? Of Buitenzaken? 11:12

Dave aan Hans 

Vraagje, ga jij over forten? 11:03

Dave aan Hans 

Ik zoek iemand voor dat plan voor Fort Blauwekan 11:10

Dave aan Hans 

Dat moet het zijn, afdeling Landschap, Cultuurhistorie 

& Gebouwen 
11:37

Hans aan Dave

Daar vraag je me wat. Dat is Beheer & Ontwikkeling 

geworden, toch? Wat wil je eigenlijk weten?
11:09

Drie verhalen over de reorganisatie

“Ik zag een vacature die me op het lijf 
geschreven was”

“Zo’n aanbod krijg 
ik nooit meer”

“Af en toe kwam het hard aan”

Dave aan Hans 

Dat is waar ook. Zit monumenten nu bij Ontwikkeling 

& Beheer?
11:07

Dave aan Hans 

Dat bestaat niet meer. Wacht, ik kijk even op Digitalis 

Ha, er is een organogram. Dat is gek, ik zie nergens 

monumenten staan 11:14

Hans aan Dave

Hee, maar die zitten hiernaast! 

Ik loop er wel even naartoe
11:40
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Aan de Waal, naast de Hondswaard bij het 

dorp Vuren, ligt een oude steenfabriek 

met een lapje grond eromheen: het 

Heuff-terrein. 25 jaar gebeurde er niets. 

Uit de wijde omgeving kwamen mensen er 

hun hond uitlaten. Totdat de eigenaar er 

een echt natuurgebied van wilde maken. 

“Omdat het met hoog water droog blijft, 

kon er een hardhoutooibos komen – een 

zeldzaamheid”, zegt Dianne, sinds begin 

dit jaar boswachter in beheereenheid De 

Waarden en district Rivierenland. Om de 

ruigte en wilgen terug te dringen was er 

begrazing nodig. Staatsbos beheer ging het 

terrein beheren.

Vanwege de grazers zou het Heuff-terrein 

op kosten van de eigenaar rasters en 

poorten krijgen. En moesten honden 

er voortaan aan de lijn. Aan Dianne 

de taak om dat te communiceren. “Via 

inloopavonden had Staatsbosbeheer een 

jaar geleden al bekendgemaakt dat wij de 

natuur zouden beheren. Daarbij drukte 1 

belanghebbende telkens met succes een 

zware stempel op de bijeenkomst. Ook 

op een volgende informatieavond zou 

dat gebeuren, zo was de verwachting. 

Bovendien waren er volgens de project-

groep genoeg infoavonden geweest, dus 

kwam er nu geen. Ook al had Dianne daar 

grote twijfels bij. Ze kon het nieuws (“wij 

gingen iets doen wat de gebruikers niet 

leuk vinden”) niet met een krantenbericht 

afdoen. Dus kondigde ze op infor-

matieborden de plannen aan. En excursies 

waarbij ze alles zou toelichten voor wie 

dat wilde. 

De weerstand was groot: mensen willen 

dat hun hond los kan blijven lopen. Ze 

werd gebeld en gemaild: mensen wilden 

een infoavond. Toen borden werden beklad 

en rasters werden vernield, liet ze de 

werkzaamheden stilleggen. Ze leidde twee 

excursies: één groep die meer informatie 

wilde en één groep die vooral wilde 

protesteren/zijn ongenoegen wilde laten 

blijken. Hun honden droegen T-shirts met 

‘ik wil loslopen’.

“De hondenbezitters kwamen met het idee 

om een apart losloopgebied aan te leggen. 

Staatsbosbeheer en de eigenaar van het 

Heuff-terrein stemden daarmee in, mits 

anderen dat betaalden en mits het strookte 

met de natuurdoelen”, vertelt Dianne. 

“Maar de hondenbezitters wilden niet 

betalen. Daarom kwamen ze met een ander 

idee, maar daarbij zou het begrazingsge-

bied niet meer uit één geheel bestaan, wat 

in strijd was met de natuurdoelen.

We kwamen uiteindelijk niet tot overeen-

stemming. De uitkomst is dat de honden 

aangelijnd moeten worden. Nu komt er 

bijna geen hond meer op het Heuff-terrein. 

Achteraf gezien had ik toch eerst een 

bijeenkomst moeten organiseren. Voorlich-

ting geven en begrip kweken is waarvoor 

ik boswachter ben geworden, maar nu had 

ik er extra veel werk aan om alles uit te 

leggen en de gemoederen te bedaren.”  

Met steun van gebiedspartners zoals Staatsbosbe

heer, andere groene organisaties en de gemeenten 

organiseerde de provincie een proces waarin 

‘boeren, burgers en buitenlui’ nieuwe natuur 

konden bedenken – bottomup dus. De reacties 

waren enthousiast: er kwamen 73 bruikbare 

voorstellen binnen. Namens Staatsbosbeheer zond 

ook Susan Bonekamp, accountmanager Flevoland, 

voorstellen in voor nieuwe natuur op vier locaties, 

onder de titel ‘Flevolandnatuur met een plus’.

De 73 ideeën leverden na indikking 33 voorstel

len op voor 22 locaties. Gedeputeerde Staten 

beoordeelden die aan de hand van criteria die 

Provinciale Staten hadden vastgesteld. Dat leverde 

een ranglijst op op basis waarvan Provinciale 

Staten op 17 december zullen beslissen welke 

inzendingen uitgevoerd gaan worden.

De ANWBfactor
Naast de ranglijst is er nog iets om rekening 

mee te houden: de ANWBfactor. Rob Gremmen, 

regiomanager van de ANWB, legt het uit. “Wat naar 

ons idee ontbrak in het proces was de vraag wat de 

mensen ervan vonden. Daarom hebben we via een 

website een stemming georganiseerd. Leden en 

nietleden konden hun voorkeur uitspreken voor de 

plannen. De ranglijst die daaruit kwam hebben we 

aangeboden aan Provinciale Staten, met het verzoek 

om er rekening mee te houden.

Wat is de ANWBfactor en waarom zet de belangen

behartiger voor mobiliteit en recreatie zich in voor 

de nieuwe natuur in Flevoland? Rob: “We betrekken 

de leden altijd in onze belangenbehartiging. Met 

nieuwe media gaat dat wel makkelijker. Recent ging 

het bijvoorbeeld over verkeersveiligheid (provinciale 

wegen, fietsverlichting), vrijetijdslandschappen 

en tol in Duitsland. En de ANWBfactor? Dan gaat 

het om recreatiemogelijkheden dicht bij huis, met 

verschillende voorzieningen en goed toegankelijk.”

Een goede presentatie is volgens Rob essentieel. 

“Uit de argumentaties bij de favoriete plannen bleek 

dat plannen zo concreet mogelijk moeten zijn. Ze 

moeten iets bijzonders opleveren en vooral niet 

meer van hetzelfde.” 

Zevenhonderd mensen namen de moeite om te 

stemmen. Voor de ANWB reden genoeg om door 

te gaan met dit soort ledenraadpleging en voor 

Staatsbosbeheer leerzaam voor toekomstige 

plannenmakerij.” En welke ranglijst uiteindelijk 

de doorslag heeft gegeven? Binnenkort weten 

we het!  

Nu de Oostvaarderswold-plannen definitief niet doorgaan, wil Flevoland op een 
andere plaats 800 hectare nieuwe natuur scheppen. De provincie zoekt op een 
bijzondere manier naar de beste ideeën daarvoor. 

Het Heuff-terrein bij Vuren, in het westelijkste puntje van Gelderland, was jarenlang 
het losloopgebied van hondenbezitters uit de buurt. Toen natuurontwikkeling 
de honden aan de lijn dwong, waren de rapen gaar. Boswachter Dianne Renders 
slaagde erin begrip te oogsten, maar ziet ook waar het misging in de communicatie 
met de betrokkenen.

“Nu komt er geen hond meer”

Nieuwe natuur, 
nieuwe aanpak
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Kijk voor meer informatie en alle plannen op http://nieuwenatuurflevoland.nl.

“Borden werden beklad, 
rasters werden vernield”

Hardhoutooibos versus loslopende huisdieren
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Arco Goedkoop is voorzitter 
van de Ondernemingsraad 
van Staatsbosbeheer. Wat 
houdt de OR momenteel 
bezig?

Directeur Sylvo Thijsen heeft na de 

plaatsingsronde van de afgelopen 

maanden geconstateerd dat de rust 

terug is in de organisatie. Ervaar jij 

dat ook zo?

“Nee, hoogstens in de zin dat proce

dureel alles afgerond zou moeten 

zijn, maar de organisatie bevindt 

zich niet in rustig vaarwater. Er is 

de ontwikkeling naar provinciale 

eenheden, nog niet alle vacatures 

zijn ingevuld en medewerkers die in 

een nieuwe functie zitten, moeten 

daar nog vorm aan geven.”

Wat moet er gebeuren om rust te 

creëren?

“Met een beetje geluk staat de 

nieuwe organisatiestructuur er voor 

de zomervakantie van 2015. En 

dan moeten we de komende twee 

jaar gewoon aan de slag met de 

organisatie, zoals we dat met elkaar 

hebben afgesproken.” 

Wat is de rol van de OR?

“Wij vinden het belangrijk dat er 

oog voor de mensen in deze orga

nisatie is. Iedereen moet wennen 

aan de nieuwe situatie. Wij vragen 

de directeur om mensen te helpen 

groeien en een klimaat te scheppen 

waarin daar tijd en ruimte aan 

gegeven wordt. Er zou al gisteren 

een ‘workout’ gestart moeten zijn 

over dit onderwerp. En het klinkt 

misschien oubollig, maar de sfeer 

zoals die was, bijvoorbeeld binnen 

de diverse personeelsverenigingen, 

moet terug. Dat mensen weer het 

gevoel krijgen: we doen naast ons 

werk ook leuke dingen met elkaar!” 
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Welkom
    Per 1 november is Ingrid Beerstecher 

begonnen als adviseur financiën 

en administratie bij de afdeling 

Financiën en Administratie, divisie 

Grond & Gebouwen.

    Per 1 november is Roelien van Laar 

begonnen als medewerker facilitair 

bij de afdeling ICT.

    Per 1 november is Sander Terlouw 

begonnen als adviseur terreinbeheer 

bij de afdeling Beheer en Planning.

Jubileum 
    1 november: Houdijn Beekhuis, 

jurist, afdeling Grondzaken, 25-jarig 

jubileum.

    1 november: Peter van der Jagt, 

financieel directeur, 25-jarig 

jubileum.

    1 november: Joke Bijl, woordvoerder 

bij de afdeling Communicatie, 

12½-jarig jubileum.

    1 november: Marcel van Ool, senior 

adviseur terreinbeheer, afdeling 

Gebouwen, 12½-jarig jubileum.

    17 november: André Smit, ecoloog, 

afdeling Beheer en Planning, 40-jarig 

jubileum.

    21 december: André de Jonge, 

schipper, district Zeeland, 40-jarig 

jubileum.

Huwelijk
   Op 4 april 2014 is Jacob Merkus 

getrouwd met Marleen de Vries. 

Jacob is medewerker beheer in 

beheereenheid Súdwest-Fryslân.

Geboren
   Op 2 september 2014 is Jits geboren, 

zoon van Erik de Bruijn en  

Antoinette de Bruijn, broertje van 

Jona. Erik is junior boswachter in 

district Veluwe-Achterhoek.

   Op 30 oktober 2014 is Maarten 

geboren, zoon van Hanneke 

van Basten en Bob Dankbaar, 

broertje van Joost. Hanneke is senior 

beleidsmedewerker bij de afdeling 

Vermogensbeheer.

Tot ziens
De volgende medewerkers hebben 

Staatsbosbeheer verlaten:

   1 september: John Overmeire, 

medewerker beheer, district Utrecht.

   1 december: André Smit, ecoloog, 

afdeling Beheer en Planning.

   1 december: Ger Hendriks, beheerder, 

district Limburg.

   1 december: Coos Ettema, beheerder, 

district Drenthe West.

   1 december: Kaleb Palyama, 

medewerker beheer, district Drenthe 

Oost.

   1 december: Maarten Perdeck, junior 

boswachter, district Drenthe West.

   31 december: Auke Boersma, 

belangenbehartiger, afdeling Mens en 

Omgeving.

   31 december: Harm Schepers, 

medewerker beheer, district Drenthe 

Oost.

   1 januari 2015: Frans Kiggen, 

medewerker beheer, district Peel en 

Kempen.

   1 januari 2015: Jan Blok, specialist 

terreinbeheer, afdeling Beleven.

   1 januari 2015: Jan Dommerholt, 

boswachter district Groningen.

   1 februari 2015: Cor Beets, senior 

adviseur terreinbeheer, afdeling 

Beheer & Planning.

In memoriam 

Op 9 oktober 2014 is op 69-jarige 

leeftijd Evert Buitenhuis overleden. 

Evert begon in 1967 als bode/chauffeur 

bij de toenmalige Huishoudelijke 

Dienst. Al snel werd hij administratief 

medewerker in het centraal magazijn 

en vervolgens medewerker IMZ. In 

september 1988 ging hij als medewer-

ker bedrijfsadministratie naar Zeist 

om na korte tijd naar het kantoor in 

Nieuwegein te verhuizen. In mei 2005 

ging hij met FPU. We herinneren ons 

Evert als een aimabel en toegankelijk 

mens. Hij was nauwgezet en een 

goede, altijd behulpzame collega. 

We wensen zijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen veel sterkte om dit 

verlies te dragen.

Kennisuitwisselings-
dagen 2014 geslaagd
Met plezier kijken we terug op de kennisuitwisselings-
dagen met het thema ‘Ruimte om te beschermen’. 305 
collega’s kwamen op 14 bijeenkomsten samen om van 
elkaar te leren aan de hand van casussen. Gastvrije 
collega`s gaven ons een kijkje in de veldkeuken, en 
ook schoof bij elke bijeenkomst een directielid aan om 
vragen te beantwoorden.

Kennisuitwisseling verbindt: samen ambities realiseren
Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we een open blik nodig. 

Naar de samenleving, naar onze gebieden en partners en naar elkaar. 

We werken voor een organisatie die transparant en toegankelijk in de 

maatschappij wil staan. Dat vergt een open, leergierige houding van alle 

Staatsbosbeheerders. Dat is voor de een gemakkelijker dan voor de ander. 

Je hebt daarvoor ook vertrouwen nodig; in jezelf maar ook van je leiding-

gevende. Soms heb je behoefte aan meer achtergrondinformatie, ervaring 

van anderen of een sparringpartner. Intern zijn daarvoor al verschillende 

mogelijkheden die door de hele organisatie gefaciliteerd en gebruikt 

kunnen worden. Daar zijn de kennisuitwisselingsdagen voor; op deze 

dagen deel je kennis met collega`s met dezelfde of vergelijkbare functies 

en verantwoordelijkheden. Je herkent praktijkvragen en werkzaamheden 

van elkaar. Dit maakt de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring 

vanzelfsprekend en efficiënt. 

Kennisuitwisseling creëert: we zien je graag terug in 2015
In 2015 organiseren we weer kennisuitwisselingsdagen voor alle 

functiegroepen van beheerders, medewerkers beheer, junior boswachters 

en boswachters. De locaties zijn al bekend: Hondsrug (DR), Randmeer-

bossen (FL), Biesbosch (ZH/NB) en de Weerribben (OV). In januari komt 

er via digitalis meer informatie over het thema, de aanmeldingen en 

beschikbare data.

Op digitalis kun je ook aan de hand van het beeldverslag nog even terug-

blikken en geeft het tekstverslag meer informatie over feiten en cijfers van 

dit jaar en de uitkomsten, tips en oplossingen voor de praktijkvragen die 

op de locaties naar voren kwamen.

Digitalis: Ondersteuning > Leerplein > Kennisuitwisselingsdagen > 
Nieuwsberichten > Verslag Kennisuitwisselingsdagen 2014



WINTER // DECEMBER - FEBRUARI

DECEMBER
KERSTVAKANTIE
Kerstvakantie, tijd om te genieten en terug te kijken op het afgelopen jaar.  
Op zoek naar ontspanning? Kijk op www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten.

20 DEC T/M 
4 JAN

BLOKDAG
Dit is een verplichte vrije dag voor alle medewerkers. De kantoren van
Staatsbosbeheer zijn gesloten. Meer info op Digitalis: Ondersteuning >
Personeel > Werk en verlof.

2 JAN

HEEL 
FEBRUARI

JANUARI

FEBRUARI

TOP 40-BIJEENKOMST
De Top 40 bestaat uit de afdelingshoofden, districtshoofden en het directieteam.

13 JAN

15 T/M  
17 FEB

25 FEB

Data onder voorbehoud
*  geef je activiteitenaanbod door aan redactie@staatsbosbeheer.nl

FEBRUARI HOUTMAAND
Tijdens de houtmaand, februari, besteden we extra aandacht aan Hollands 
Hout en houtproductie.

2 FEB

6 FEB

17 EN 18 JAN

14 FEB T/M  
1 MRT

WERELDWETLANDSDAG
Jaarlijkse viering van de ondertekening, in 1971, van de Ramsar-conventie  
over draslanden (wetlands). Wil je meedoen? Je vindt educatief materiaal op 
www.ramsar.org. 

WARMETRUIENDAG
Zet de verwarming laag en trek een lekkere warme trui aan. Je bespaart 7% 
energie per graad lager op de thermostaat. www.warmetruiendag.nl.

NATIONALE TUINVOGELTELLING
Doe mee met het grootste natuuronderzoek van Nederland. Schrijf je in op 
www.tuinvogeltelling.nl. 

VOORJAARSVAKANTIE
Voorjaarsvakantie, lekker naar buiten en een frisse neus halen. Op zoek naar 
leuke uitjes? Kijk op www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten.

CARNAVAL
In sommige delen van het land ligt het werk dezer dagen stil. Misschien vrij 
inplannen en lekker meehossen? Alaaf!

STAMBLAD 1
Stamblad 1 valt bij je op de mat. Veel leesplezier!


