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32 - Actueel

Ik hou van reclamebood-

schappen, omdat ze 

volgens mij veel zeggen 

over de tijd waarin we 

leven. Zo merkte een 

collega laatst op dat het woord ‘lekker’ 

momenteel veel opduikt in reclamebood-

schappen. Eerder ging ‘lekker’ vooral 

over een aangename smaak, nu raakt dat 

smaakaspect op de achtergrond en blijft 

alleen het aangename over, zoals in ‘lekker 

leven’, of iemand die ‘lekker is’.

Reclame probeert dingen te verkopen door 

de consument voor te spiegelen dat er na 

consumptie van het product allerlei prettigs 

gebeurt. Tanden worden stralend wit, of 

jij wordt, door het juiste drankje, het soort 

mens dat past op hagelwitte stranden met 

mooie mannen en vrouwen.

Vaak wordt een nieuwe reclamecampagne 

ingezet om een product te actualiseren. Zo 

werd sandwichspread van ‘de broodnodige 

variatie’ ineens ‘lekker fris, lekker anders’. 

En zo zeggen wijzelf nu: “Het zit in onze 

natuur.” Daarmee wil Staatsbosbeheer 

passen bij déze tijd.

Ook Stamblad gaat met zijn tijd mee en 

begint 2014 met veranderingen. We hebben 

een frisse cartoonist en een krokante 

column van onze districtshoofden. Ook 

hebben we het blad een positief-kritische 

boost gegeven en maken we het gewoon 

lekker visueel! We horen graag hoe je het 

vindt: stamblad@staatsbosbeheer.nl. 

Wibo Kosters
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(outdoor) Horsterwold

Op 30 december maakte boswachter Carl Zuhorn op Vlieland een rondje om 

vogels te kijken. Toen hij over pad 20 reed, zag hij een witte vlek die op een 

zak leek. Toch besloot hij even te stoppen om beter te kijken. “Mijn hart begon 

opeens heel snel te kloppen en de adrenaline steeg tot het kookpunt: een 

sneeuwuil!” De vogel was in de dagen daarvoor al even op Texel gezien, maar 

werd nu voor de allereerste keer waargenomen op Vlieland. De uil  

leeft normaal in Noord-

Amerika, Rusland en 

Noord-Scandinavië. Een 

tijd geleden zijn er ook 

sneeuwuilen gefotografeerd 

op een vrachtschip onderweg 

van de Verenigde Staten naar 

Europa; de kans is groot dat 

deze sneeuwuil een van de 

‘passagiers’ op dat schip 

was.  

Op 27 februari wordt in Nijmegen de nieuwe wandelbrug Ooypoort over  

’t Meertje officieel geopend. De 62 meter lange brug van composiet 

verbindt de Oostelijke Waalkade met de Stadswaard in de Ooijpolder, 

een gebied van honderden groene hectares langs de Waal. De nieuwe 

verbinding, die letterlijk een brug slaat tussen stad en natuur, is ook van 

groot belang voor De Bastei, het toekomstige centrum voor natuur- en 

cultuurhistorie in de Stratemakerstoren. De ranke, smalle wandelbrug 

heeft alleen trappen. Fietsers en bromfietsers kunnen er geen gebruik van 

maken. 

De Ooypoort is gerealiseerd door de gemeente Nijmegen in samen-

werking met Staatsbosbeheer en medegefinancierd door de provincie 

Gelderland en Staatsbosbeheer.  

Donderdagmiddag 23 december
Verzamelen in Leeuwarden met zes collega’s voor 

3FM Serious Request. We nemen een videobood-

schap op van 30 seconden. Het filmpje loopt vast. 

Fijn, geeft mij een tweede kans om het beter te 

doen. Dit is nieuw en best spannend. 

Donderdagavond 23 december 
Thuis! Einde actie Serious Request en tijd om uit te 

rusten (denk ik dan nog).

Vrijdagochtend 24 december
Naar Zeewolde om op te ruimen. Op mijn voicemail 

Chrisje van BNN. Of ik ’s avonds aan tafel wil komen 

bij Sophie Hilbrand in de uitzending. Gaaf! Ik check 

het bij communicatieadviseur Jorien Bakker. “Tim, ga 

maar”, zegt ze.

Vrijdagmiddag 24 december
Snel naar huis, schone kleren aan en naar de 

baardkapper. Drieënhalf uur zenuwachtig in de auto 

naar Leeuwarden. Ik probeer me voor te bereiden.

Vrijdagavond 24 december
Chrisje ontvangt me en vertelt welke vragen aan 

mij gesteld worden. In de uitzending worden hele 

andere vragen gesteld. Ik geef antwoord, maar 

het voelt alsof ik er niet bij ben. Door de zenuwen 

vergeet ik alle vrijwilligers, collega’s, Tijmen van der 

Laar en camera.nu te bedanken (en van het bezoek 

aan de baardkapper is niets te zien). Na afloop naar 

huis met een gesigneerde uil op de achterbank. 

Volgend jaar weer. En dan nog iets beter!

Afgelopen jaar verscheen de documentaire ‘Samenleven, dialoog met de natuur’, 

waarin ecoloog en filosoof Matthijs Schouten in gesprek ging met aansprekende 

Nederlanders als natuurfotograaf Frans Lanting, journaliste Tracy Metz, kosmonaut 

André Kuipers en anderen over de betekenis van natuur. Op 28 januari verscheen  

het boek ‘Samenleven: mens, natuur en toekomst’, dat de gesprekken uit de  

documentaire, waarin een rijk scala aan thema’s de revue passeert, min of meer 

volledig weergeeft. Door de directheid en de openhartigheid van de gesprekken 

is het een boek geworden over passie en gedrevenheid, over verwondering en 

mededogen, over liefde voor het leven.  

Staatsbosbeheer werkt de komende vier jaar met de Vogelbescherming 

en andere partijen samen in ‘Rust voor vogels, ruimte voor mensen’. 

De naam zegt het al: het project wil meer rust creëren voor vogels door 

nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten; en het 

wil mensen meer van de wadvogels laten genieten door natuurbeleving 

dichterbij te brengen. De filosofie erachter is eenvoudig: hoe meer 

mensen genieten van vogels en natuur in het Waddengebied, des te 

groter de steun voor behoud en herstel. Staatsbosbeheer werkt mee aan 

projecten bij Leidam, de Boschplaat, Engelsmanplaat, Posthuiswad en 

Kroon’s Polders.  

Bekijk de filmpjes van Tim op  

staatsbosbeheerflevoland.wordpress.com

Wil je een exemplaar winnen? Stamblad mag er een weggeven, dus mail naar  
stamblad@staatsbosbeheer.nl o.v.v. ‘winnen’, en wij verloten het onder de inzenders.

Meer informatie vind je op www.vogelbescherming.nl  
of via Michiel Firet en Jorien Bakker.

Frissssss
Witte plastic zak Poort naar de natuur Tim Hogenbosch
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Kees de Lange,  

districtshoofd Zeeland, schrijft:  

In district Zeeland zijn er ontwik-

kelingen en zorgen op het vlak van 

de ruimtelijke ordening, vooral ook 

op gronden die in eigendom zijn van Staatsbosbeheer 

en die veelal in gebruik zijn gegeven (Grevelingen en het 

Veerse Meer). Zo zijn er bijvoorbeeld diverse plannen om 

de oevers te gaan bebouwen. Begin 2013 is er een externe 

audit over het Veerse Meer opgesteld door Yttje Feddes, 

voormalig Rijksadviseur voor het Landschap en Rob 

Vrolijks, onafhankelijk consultant watersportontwikkeling. 

De door hen geïnterviewde mensen waren verdeeld over 

de vraag of Staatsbosbeheer nog wel een rol heeft als 

“hoeder van het landschap” en zich niet moet beperken 

tot eigen beheergebieden. Zij adviseerden om het 

publieke belang voorop te blijven stellen en de visie op 

recreatie te vernieuwen vanuit de eigen beheergebieden.

Werken in een divisiestructuur helpt om de ruimtelijke 

ordeningsproblematiek beter aan te pakken. Divisie Grond 

& Gebouwen helpt meer afstand in te bouwen en geeft 

landelijk gewicht. Zo wordt tegenwicht gegeven aan de 

lokale belangen van bestuurders en projectontwikkelaars 

waardoor het publiek belang beter gediend wordt. Divisie 

Beleven en Benutten kan helpen om goede (landelijke) 

voorbeelden uit eigen terreinen gewicht te geven zodat 

die door lokale partners eerder overgenomen worden. 

Een eenvoudige regel over de minimaal vereiste afstand 

van bebouwing tot de waterlijn zou het probleem van de 

bebouwing van de oevers in het Veerse Meer al oplossen.

John van der Starre,  

waarnemend divisiedirecteur 

Grond & Gebouwen, reageert:

“In de nieuwe divisiestructuur 

kunnen we inderdaad de ontwik-

kelingen en kansen op het vlak van ruimtelijke ordening 

beter, met meer focus, aanpakken en slagvaardiger 

opereren. Binnen de divisie Grond & Gebouwen zijn en 

worden specialismen ondergebracht die ook passen bij 

dit soort majeure vastgoedzaken. Dat past veel beter bij 

de kennis en kunde van de overige spelers en belang-

hebbenden in dit soort trajecten. De kennis en ervaring 

van de divisies kan helpen om goede voorbeelden uit 

andere terreinen, binnen en buiten Staatsbosbeheer, als 

voorbeeld te stellen, die in samenwerking met lokale 

partners overgenomen kunnen worden. 

Zo wordt op een zakelijke en professionele manier 

inbreng georganiseerd om in samenwerking met lokale 

bestuurders, projectontwikkelaars en anderen tot goede 

resultaten te komen.”  
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Veldsymposium in de Grolsch Veste

Hout oogsten uit Nederlandse bossen is niet nieuw. Wel nieuw, 

sinds januari, is het label ‘Hollands hout’ en de website hollands-

hout.com. Onder dat label verkoopt Staatsbosbeheer hout via 

tussenhandelaren aan aannemers en projectontwikkelaars en, in 

mindere mate, via bouwmarkten aan consumenten. Maar ook het 

haardhout dat we in de Haardhoutmaand februari verkopen is 

natuurlijk Hollands hout. Inhoudelijk niets nieuws, maar met het 

aansprekende label en de extra aandacht willen we meer grote 

partijen enthousiast krijgen en tegelijkertijd consumenten laten 

zien hoe Hollands hout geoogst en verwerkt wordt.  

Alle vermoeide forenzen op de grote NS-stations 

Den Bosch, Eindhoven, Amsterdam Zuid, Leiden 

en Rotterdam krijgen de komende tijd een 

groene oppepper via de digitale schermen van 

RailTV. Tijdens het wachten kunnen ze kijken 

naar dagelijks wisselende nieuwsuitzendingen, 

met daarin ook wildernisfilmpjes van onze 

boswachters Evert Thomas, Thomas van der 

Es en Hans Breeveld. ProRail en NS willen met 

RailTV het verblijf op het station veraangena-

men en het gevoel van veiligheid vergroten.  

Op zondag 26 januari is de nieuwe winkel van 

Kasteel Groeneveld geopend. Na de recente 

renovatie van het gebouw was de winkel 

toe aan vernieuwing. Hij heeft nu een totale 

make-over ondergaan, en ook het assortiment is 

fors uitgebreid. De nieuwe inrichting is licht en 

ruimtelijk, past uitstekend bij het karakter van 

het gebouw en is afgestemd op de huisstijl die 

Staatsbosbeheer in zijn Buitencentra aanhoudt. 

Een aanzienlijke prestatie, aangezien de winkel 

in twee dagen tijd omgebouwd werd. Het 

nieuwe uiterlijk is enthousiast ontvangen door 

de kasteelbezoekers.  

Sinds de film De Nieuwe Wildernis is wildernis populair. Welke kansen en mogelijkheden 

biedt dat voor het beheer in de gebieden? Om daar antwoord op te krijgen organiseert 

Staatsbosbeheer op 26 maart een symposium in de Grolsch Veste in Enschede, speciaal 

voor alle mensen in het veld: boswachters, beheerders en veldmedewerkers. Tijdens dit 

veld symposium (vlak bij het voetbalveld) gaan verschillende sprekers in op onderwerpen 

als: hoe heeft het landschap zich sinds de laatste ijstijd ontwikkeld, wat betekent  

wildernis nou, hoe gaan we met wilde dieren om, en wat vindt de samenleving hiervan? 

Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om een rondleiding te volgen door het  

FC Twente-stadion.  

De sociale media groeien en wij groeien mee. Ons nieuwste 

middel is Pinterest, een online prikbord waarop gebruikers plaatjes 

verzamelen en delen (pinnen) van de dingen die ze mooi, leuk of 

interessant vinden. Staatsbosbeheer heeft verschillende prikborden 

binnen dit medium. De komende maanden onderzoeken we de 

mogelijkheden van Pinterest. Op uitnodiging kan iedereen die wil 

‘meepinnen’. Deze winter nodigden we bijvoorbeeld volgers uit om 

mee te pinnen op het bord Winterschatten. Mensen konden hun 

eigen winterse natuurvondsten pinnen op ons prikbord.  

Onlangs is de levering van 

persoonlijke beschermingsmiddelen 

en veiligheidskleding Europees 

aanbesteed. Per 1 februari is Lasaulec 

uit Heerenveen onze nieuwe leveran-

cier. Het aanbod van Lasaulec heeft 

de beste prijs-kwaliteitverhouding, 

hetgeen een financiële besparing van 

54 procent oplevert. De producten 

scoren zeer hoog op duurzaamheid. 

Lasaulec is al jaren lid van de Fair 

Wear Foundation en SafetySign. Verder is het een leerbedrijf voor mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt. Na kijk- en passessies door heel Nederland, in februari, 

komt er een speciale bestelsite voor Staatsbosbeheer. Bestellingen worden altijd aan de 

werkschuur afgeleverd.  

Ben je geen treinreiziger maar wel  
nieuwsgierig? Je kunt de filmpjes ook  
zien op www.railtv.nl.

Voor een lijst van de sprekers en informatie over aanmelden kijk op Digitalis:  
Actueel > Dossiers > Nieuwe Wildernis.

Je kunt de borden van Staatsbosbeheer 
bekijken op www.pinterest.com/staatsbosbeheer.

Heb je ideeën? Wil je A5-flyers om uit te delen? Neem  
contact op met Annemieke op ’t Hof of kijk op Digitalis:  
Kerntaken > Natuurproductie > Hout > Houtproducten.

Ik hou van Hollands hout

Natuur terwijl  
je wacht

Winkelen in  
Kasteel Groeneveld

Pin mee

Nieuwe 
leverancier 
persoonlijke 
beschermings- 
middelen
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Wie van ons heeft er eigenlijk niet met Natura 

2000 te maken? Maar liefst 45 procent van 

ons beheerareaal valt onder deze ‘Europese 

EHS’, en elk van die gebieden heeft bijzondere 

natuurwaarden die bescherming verdienen. “Zo 

is De Wilck aangewezen om kleine zwanen te 

beschermen”, vertelt Jiery van Roon, voorheen 

N2000-coördinator en beheerplanschrijver en  

nu medewerker communicatie in regio West. 

“En in het gebied ‘Duinen en Lage Land Texel’ 

zullen we maatregelen nemen om de grijze 

duinen plaatselijk weer te laten verstuiven.”

Aan veel van de beheerplannen voor de 

N2000-gebieden, zo’n 160 in totaal, wordt al een 

poos flink gewerkt. “Veel ervan zullen dit jaar 

gereedkomen”, verwacht Jiery. In de beheer-

plannen staat te lezen wie, wanneer, welke 

maatregelen moet nemen om leefgebieden 

van soorten te beschermen. “Neem Texel weer. 

Daar zijn antiverdrogingsmaatregelen nodig in 

de binnenduinrand voor de natte duinvalleien. 

En de tapuit moet tijdens het broedseizoen 

voldoende rust hebben, dus dan moeten we 

bezoekers tijdelijk weren, vooral ook omdat de 

tapuit als soort ernstig bedreigd is.”

Tientallen miljoenen
Als een N2000-gebied voor meer dan de helft 

op Staatsbosbeheer grond ligt, schrijven wij 

het beheerplan, samen met DLG. “Tot nu toe 

waren we gewend dat beheerplannen interne 

documenten waren. Voor N2000 hebben 

we overlegd met betrokken partijen, zoals 

provincies, gemeentes, recreatieondernemers, 

boeren en jagers. Ik denk dat dat goed is, met 

het oog op draagvlak.”

Bijna alle beheerplannen liggen nu in concept 

klaar. Ze zouden al klaar zijn geweest, als de 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet 

onverwacht ertussen was gekomen. Die beoogt 

de N2000-gebieden beter bestand te maken 

tegen stikstofneerslag en andere omgevings-

invloeden. “Grotere boerenbedrijven en meer 

autoverkeer zorgen voor extra stikstof, terwijl 

veel habitattypes stikstofgevoelig zijn”, legt Jiery 

uit. “We beschrijven nu maatregelen waardoor 

de natuur er straks beter tegen kan. Begrazen, 

plaggen, maaien, het waterpeil aanpassen, dat 

soort dingen. Maar eerst moet die PAS nog door 

de Tweede en Eerste Kamer.”

Tientallen miljoenen
De beheerplannen zullen duidelijk maken 

wat ons te doen staat: welke maatregelen we 

moeten nemen om de terreinen in de gewenste 

conditie te brengen en welk beheer daarop 

volgt. “Ik verwacht dat we de komende zes tot 

twaalf jaar in veel gebieden flink aan de slag 

moeten”, vertelt Bing Jap, programmaleider 

Natura 2000. “In N2000 en PAS zitten vele 

tientallen miljoenen, waarvan een substantieel 

deel voor onze gebieden.”

Het ministerie van EZ heeft de realisatie van 

het natuurbeleid gedecentraliseerd naar de 

provincies. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat 

de PAS- en beheermaatregelen daadwerkelijk 

uitgevoerd worden. Het benodigde geld heeft 

het ministerie van EZ bij de provincies gestald. 

Iedere provincie werkt nu een regeling uit 

om contracten met uitvoerende partijen als 

Staatsbosbeheer af te sluiten.

Ruimte voor plannen
De bescherming van de natuur is daarmee 

goed geregeld, maar knelt dat dan niet met 

beleven en benutten van de natuur? “In de 

meeste gevallen verandert er niet zoveel voor de 

gebruikers”, verwacht Jiery. “We zijn bijvoor-

beeld ook nu al heel zorgvuldig met houtoogst 

in het broedseizoen. Soms is het nodig om 

een recreatieactiviteit te verleggen of tijdelijk 

op te schorten, om broedende vogels niet te 

verstoren. Ook dat doen we al, door de recreatie 

zorgvuldig te zoneren. Dat er desondanks veel 

mogelijk is, blijkt bijvoorbeeld uit theater-

festival Oerol, dat midden in het broedseizoen 

plaatsvindt. De natuur biedt genoeg ruimte. 

N2000 zorgt er alleen voor dat je zorgvuldig 

bekijkt of iets kan; in de beheerplannen staat 

dat duidelijk omschreven. Ook nieuwe plannen 

en activiteiten moeten vanzelfsprekend getoetst 

worden aan de N2000-doelen.”

Uiteindelijk wordt de natuur alleen maar beter 

van N2000, verwacht Jiery. “We hebben daarmee 

een goed instrument om op Europees niveau 

waardevolle natuur te beschermen. Ik hoop dat 

ook boeren en recreatieondernemers ermee 

uit de voeten kunnen en ruimte hebben om 

hun eigen plannen waar te maken, nu duidelijk 

is wat wel en niet mag. N2000 kan ook voor 

hen juist nieuwe kansen en mogelijkheden 

bieden. Je kunt het gebruiken als unique selling 

point. Verder hoop ik dat door N2000 meer 

mensen betrokken raken bij natuurbeheer 

en dat ze kunnen genieten van alle prachtige 

natuurgebieden die we hebben. Aan ons 

als Staatsbosbeheerders de schone taak om 

mensen te attenderen op het moois dat  

N2000 te bieden heeft en uitleg te geven over 

de maatregelen die we daarvoor moeten 

nemen.”  

Natura 2000, afgekort N2000, is een samenhangend netwerk van 

natuurgebieden in Europa. Bij de aanwijzing is gekeken welke 

habitattypen en soorten in welke landen voorkomen en bescher-

ming verdienen. N2000 is opgericht om de achteruitgang van de 

biodiversiteit te keren. 

De N2000-gebieden worden aangewezen en begrensd in een 

aanwijzingsbesluit. Daarin worden ook de instandhoudingsdoel-

stellingen van het gebied aangegeven. In Nederland heeft het 

ministerie van EZ 159 gebieden op land aangewezen als N2000-

gebied en vier op zee. Staatsbosbeheer heeft in ongeveer 130 van 

deze 159 gebieden beheerareaal; ongeveer 45 procent van ons 

beheerareaal is N2000-gebied.

Voor alle N2000-gebieden moet volgens de Natuurbeschermings-

wet een beheerplan worden opgesteld voor zes jaar. Dat beschrijft 

onder meer de maatregelen die de instandhoudingsdoelen moeten 

waarborgen.

De Programmatische Aanpak Stikstof is een instrument om 

economische ontwikkeling mogelijk te maken zonder dat de 

instandhoudingsdoelstellingen van N2000 in gevaar komen.

N2000-jargon

Nog even en we kunnen eindelijk de Natura 2000-beheerplannen gaan uitvoeren. Bijna alle 

plannen liggen namelijk in concept klaar. Jiery van Roon: “Ik verwacht dat we de komende zes  

tot twaalf jaar flink aan de slag moeten.”

Meer informatie over Natura 2000 vind 
je op Digitalis: Kerntaken > Natuur > 
Projecten >  Natura 2000.

Wat brengt Natura 2000 
ons in 2014?

“Voor de gebruikers 
verandert er in de 
meeste gevallen niet 
zoveel”
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Meta: “Het is een systeem dat verschillende 

soorten gegevens bij elkaar brengt die nodig 

zijn voor het primaire proces, voor onze 3 b’s. 

Het héle primaire proces wordt ondersteund, 

van het plannen van beheeractiviteiten tot aan 

het monitoren van dieren en planten in het veld. 

Ook is er een module met alle vastgoedgege-

vens. CMSi vervangt allerlei losse programma’s 

zoals Lavas, Kievit,  Klauwier en Ekster. Zo 

kunnen we efficiënter werken en eenvoudiger 

informatie combineren, omdat alle gegevens 

centraal, uniform en in onderling verband 

toegankelijk zijn.”

Hans: “Een belangrijk voordeel van CMSi is  

dat je activiteiten kunt plannen én kunt volgen 

hoe het bij de buren toegaat. Zo kun je van 

elkaar leren.”

Hoe gaat dat eruit zien?
Meta: “CMSi is uiteraard beschikbaar op de 

werkplek, waar medewerkers gegevens kunnen 

verwerken, inzien en visualiseren met behulp 

van de GIS-functionaliteiten. Vanuit de kaart van 

de GIS-functionaliteiten zijn alle documenten en 

dossiers opvraagbaar die betrekking hebben op 

het gebied, mits ze in CMSi geregistreerd zijn 

natuurlijk. Voor de module Monitoring is een 

mobiele applicatie ontwikkeld, voor Android en 

iOS, om waarnemingen te registreren.”

En krijgt elke Staatsbosbeheerder 
met CMSi te maken?
Meta: “Ik denk zo’n drie kwart van de medewer-

kers, en in elk geval iedereen in het primaire 

proces. De mensen in de ondersteunende 

functies zullen er minder rechtstreeks mee 

werken, maar voor hen kan het wel een 

belangrijke informatiebron zijn.”

Wanneer krijg ik er als  
medewerker mee te maken?
Meta: “Vastgoedmedewerkers werken met de 

module Gebouwen, en vanaf februari of maart 

met de submodule Percelen en transacties. 

Tegelijkertijd lopen er drie trajecten om de 

modules waaruit CMSi bestaat (Planning, 

Vastgoed en Monitoring) verder te configu-

reren en te implementeren. Voor de module 

Planning lopen er daarnaast pilots met groepen 

beheerders, om te kijken of het programma aan 

alle eisen voldoet. Naarmate het programma 

zich verder ontwikkelt, gaan er meer mensen 

mee werken. Het zal nog tot 2015 duren voor 

het programma volledig draait, maar dan werkt 

ook bijna iedereen ermee.”

Is het moeilijk om ermee te 
werken?
Hans: “Ik denk dat het in het begin best 

ingewikkeld kan zijn, door de vele mogelijk-

heden die het biedt.” 

Meta: “Daarom zorgen we voor opleidingen,  

en daarom is het ook zo belangrijk dat de 

organisatie betrokken is bij de inrichting van 

CMSi, dat collega’s als ambassadeur kunnen 

optreden. Zij investeren tijd in het vormen 

en leren kennen van het systeem. Het moet 

echt hét gereedschap van Staatsbosbeheer 

worden.”  

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer werken de komende vijf jaar aan het  

herstel van zeven laagveengebieden in Nederland. In de Rottige Meente en de 

Oostelijke Vechtplassen krijgt het veen een verjongingskuur.

Het LIFE Nature-project ‘Nieuw leven in het veen’ 

(New Life for Dutch Fens) wordt gecoördineerd 

door Natuurmonumenten, met Staatsbosbeheer 

als medebegunstiger. “Nederland heeft in 

Europees verband een speciale verantwoordelijk-

heid voor de waardevolle laagveengebieden”, 

zegt programmaleider Bing Jap. “Ze zijn niet voor 

niets Natura 2000. Kwaliteit en oppervlakte zijn 

de laatste decennia sterk afgenomen. Dat geldt 

ook voor het aantal karakteristieke planten- en 

diersoorten die er leven. Als we niets doen, 

verdwijnen er soorten die onlosmakelijk met het 

veen verbonden zijn.” Staatsbosbeheer ontvangt 

een deelbudget van 2,5 miljoen euro om in de 

Rottige Meente en het zuidelijke deel van de 

Oostelijke Vechtplassen aan de slag te gaan.

Plaggen en baggeren
Varend door de Molenpolder (Oostelijke 

Vechtplassen) is duidelijk te zien waar het proces 

van verlanding zijn eindfase heeft bereikt. Dikke 

plakken oud riet verstikken de bodem van de 

voormalige legakkers. Elzen hangen schots 

en scheef tegen elkaar. Boswachter Bert van 

Dijk: “We gaan rietland afplaggen, houtopslag 

verwijderen, baggeren en een aantal legakkers 

herstellen die afgekalfd of weggeslagen zijn.” 

Bert stuurt de boot naar een plek waar krab-

benscheer groeit. “Dit plantje is heel belangrijk 

voor de groene glazenmaker, een libellensoort. 

De vrouwtjes leggen er hun eitjes op. Als er 

straks gebaggerd is, zal het op veel meer plekken 

groeien.”  

Nieuw blauwgrasland
Staatsbosbeheer pakt in de Molenpolder 

1200 strekkende meter legakker aan. In de 

nabijgelegen Westbroekse Zodden wordt nog 

eens twintig hectare blauwgrasland hersteld. 

Bert verwacht daar veel van: “De polder ligt op 

de grens van veen en zand. De omstandigheden 

zijn precies goed voor het blauwgrasland, want 

er is kwelwater van de Utrechtse Heuvelrug. 

We gaan de voedselrijke bovenste grondlaag 

afgraven en het oude reliëf herstellen, zodat het 

kwelwater de oppervlakte bereikt.”

Grote vuurvlinder
In de Rottige Meente leeft de grote vuur vlinder, 

hét symbool van het programma. “De vlinder 

komt nog maar in enkele gebieden in Nederland 

voor en nergens anders ter wereld”, weet 

boswachter Roel Vriesema. “Je zou denken dat 

het wel goed gaat in de Rottige Meente, maar 

dat is niet zo. Net als in andere laagveengebieden 

verslechtert de kwaliteit van het water en raakt 

het gebied steeds dichter begroeid. De vuurvlin-

der kan zich niet meer goed verplaatsen en raakt 

geïsoleerd.”

In de Rottige Meente worden tien tot  

vijftien kleine percelen aangepakt. Vriesema: 

“We gaan bomen, struiken en oud riet weghalen 

en de bodem afplaggen. Door de watertoevoer 

te verbeteren komt het water beter beschikbaar 

voor de planten en kan er weer volop nieuw 

rietland ontstaan.”  

Een aantal collega’s kent het al: het Conservation Management System International, kortweg 

CMSi. In 2014 krijgen de meesten van ons ermee te maken. Een goed moment om de beide 

implementatiemanagers, Meta Kuijs (tevens projectleider) en Hans Berns, te vragen ons geheugen 

op te frissen omtrent het programma. 

Kijk voor meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl > Nieuws en achtergronden > 
Thema’s > LIFE Nature.

Vragen over CMSi kun je mailen naar cmsi@staatsbosbeheer.nl. Meer informatie vind je op Digitalis: Ondersteuning > Ict > Applicaties > CMSi.

CMSi: hét gereedschap
van Staatsbosbeheer

“We zorgen voor 
opleidingen, want CMSi 
kan in het begin best 
ingewikkeld zijn”

“Als we niets doen, 
verdwijnen er soorten die 
onlosmakelijk met het 
veen verbonden zijn”

Nieuw leven  
in het veen
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‘De kunst van het verdienen is de kunst van het 

samenwerken’ was het thema van de kennisuit-

wisselingsdagen in 2013. In 2013 bezocht een 

recordaantal medewerkers een van de achttien 

bijeenkomsten die verdeeld over vier locaties 

werden gehouden: meer dan 130 boswachters 

en beheerders, ruim 200 junior boswachters 

en medewerkers beheer. De algemene teneur 

na afloop was positief. De afwisseling was 

nog groter dan in eerdere jaren, luidde het 

oordeel. Er werd stevig gediscussieerd, tips en 

adviezen vlogen over en weer, de gesprekken 

met Buitenleven en met Grond en Gebouwen 

werden als waardevol ervaren en de gastheren 

en gastvrouwen bleken het erg leuk te vinden 

om hun collega’s te ontvangen. 

Ine Nijveld, boswachter VPR in De Borkeld/

Haaksbergerveen, is een trouw bezoeker. 

“Behalve dat ik het heel gezellig vind, is het 

ook altijd interessant. We hebben tenslotte 

allemaal dezelfde opdracht, en het is leuk om te 

horen hoe iemand anders dingen oplost, of met 

dezelfde dingen worstelt. Ook afgelopen jaar 

vond ik dat er goede items in het programma 

zaten. Over het opzetten van commerciële acti-

viteiten bijvoorbeeld. Ik vind het conflict tussen 

beschermen en benutten van de natuur lastig. 

Dan is het fijn om richtlijnen te krijgen en met 

collega’s over je afwegingen te kunnen praten.  

Daarnaast is het prettig om veel collega’s te 

kennen. Toen ik een paar jaar geleden Support 

for Nature wilde invoeren, heb ik een belrondje 

gedaan om te horen hoe anderen dat aanpak-

ten. Dat gaat toch makkelijker als je elkaar al 

kent en van elkaar weet waar je mee bezig bent. 

Dit jaar weer? Absoluut. Ik vind het sowieso 

geweldig dat de organisatie zulke verdiepende 

én gezellige dagen mogelijk maakt.”

Marc Poulussen, medewerker beheer Maashorst 

en Meierij, was gastheer voor veertig collega’s. 

“Het was een hele organisatie, meer werk dan 

ik gedacht had, maar ik vond het mooi om te 

doen. En het heeft zijn vruchten afgeworpen. 

Met collega’s praten, kennis en ervaringen 

uitwisselen, hoe doe jíj dat? In het dagelijks 

werk is daar niet altijd tijd en ruimte voor. 

We hebben het over heel concrete dingen 

gehad, zoals de aanpak van beplanting in een 

begrazingsgebied, en ik heb een stel goede tips 

gekregen. Verder was het voor mij persoonlijk 

een kleine ontdekking dat ik het leuk bleek te 

vinden om voor een grote groep te praten. Dat 

had ik eigenlijk nog nooit gedaan, en dat kan 

nog wel eens van pas komen. Dit jaar doe ik 

zeker weer mee. Ook al is het druk en heb je 

eigenlijk de tijd niet, ik vind dat je hiervoor tijd 

moet máken. Het is goed om even uit het vaste 

stramien te zijn. Dat geeft een frisse blik.”

Arjan van der Zee, districtshoofd Maas, Dommel 

& Aa, kwam onverwacht een uurtje kijken en 

werd meteen in de discussies getrokken. “Ik 

vind het belangrijk ook mijn betrokkenheid 

bij de kennisuitwisselingsdagen te laten zien. 

Het is tenslotte iets gezamenlijks. Het was 

mooi de discussies te zien en belangstellende 

vragen te horen. Op zulke momenten wordt de 

meerwaarde van deze dagen duidelijk. Het is 

niet alleen het afdraaien van een – overigens 

prima – programma, er is ook ruimte om met 

elkaar dieper op de vragen in te gaan. Het is 

natuurlijk een open deur, maar ik kan er niks 

anders van maken: mijn overall-indruk is er 

een van grote betrokkenheid en enthousiasme. 

Niet in de laatste plaats bij Marc Poulussen 

trouwens, die een voortreffelijk programma 

met prima sprekers had. Mooi om te zien hoe 

een medewerker die normaal gesproken heel 

andere taken heeft, zo’n uitdaging oppakt, er 

voor de volle honderd procent voor gaat en het 

geweldig weet te organiseren.”

Dennis Benedictus, beheerder in Zuidoost-

Friesland, nam voor de eerste keer deel. “Een 

collega vroeg me een dag tevoren mee en ik 

dacht: laat ik dat maar eens doen. Ik had tot 

dan toe nooit zo de drang, maar het was een 

leuke dag. Waar ik het meeste aan had, waren 

de een-op-een-gesprekken die ik met collega’s 

voerde tijdens de fietstocht door de duinen. 

De meeste ervaringen wissel je toch uit in het 

persoonlijke contact. Met het algemene verhaal 

over verdienvermogen kon ik niet zo heel veel. 

Wij zijn daar zelf al langer mee bezig, daar 

kwam voor mij niet veel nieuws uit. Of ik dit jaar 

weer ga, laat ik van het thema afhangen, en van 

de mensen die een verhaal houden. Globale 

verhalen zeggen me minder. Maar een verhaal 

van iemand die echt zelf iets in gang heeft 

gezet, dat vind ik interessant. Hoe dan ook zal 

ik mijn team aanraden om zich in te schrijven. 

Het is belangrijk om contacten met collega’s te 

hebben, dat verbreedt je spectrum.”  

Resultaten 
MTO opvallend 
positief 
(zie ook pag. 18)

Waarom zou je naar de kennisuitwisselingsdagen gaan? Je hebt het tenslotte al druk genoeg...  

Vier collega’s die vorig jaar deelnamen, vertellen wat ze er waardevol aan vonden – en wat niet.

“Hoe dan ook zal ik mijn 
team aanraden om zich 
in te schrijven”

Locaties 2014
De kennisuitwisselingsdagen van 

2014 staan in het teken van ‘Ruimte 

om te beschermen’. Boswachters en 

beheerders kunnen inschrijven voor 

Noard-Fryslân, Rijk van Nijmegen en 

Breda. Junior boswachters en junior 

medewerkers beheer hebben nog een 

extra keuzemogelijkheid, namelijk 

Den Haag. 

Meer informatie? Digitalis: Inspiratie > Kennis delen > Producten en verslagen.

C
ar

to
on

Kennisuitwisselingsdagen 
“Ik máák er tijd voor”

“Met het algemene 
verhaal over verdien-
vermogen kon ik niet  
zo heel veel”
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Sylvo Thijsen: “Dit is  
onze nieuwe opstelling”
Per 1 januari 2014 zijn de nieuwe divisiedirecteuren en afdelingshoofden benoemd. Daardoor hebben veel 

medewerkers een nieuwe leidinggevende gekregen. Ook hebben veel collega’s nu te maken met nieuwe samen-

werkingspartners. Om kennis te maken hebben we iedereen gevraagd zich sportief aan jullie voor te stellen.

Divisie Grond  
& Gebouwen

Divisie Beheer  
& Ontwikkeling

Divisie Beleven  
& Benutten

Directie en Staf

1 2

3 4Naam:  Kees-Jan Dosker

Functie:  divisiedirecteur

Kees-Jan treedt per 1 april in dienst.

Naam:  Martijn van der Molen

Functie:  afdelingshoofd Grondzaken

In vijf woorden: veeleisend, drive,  

betrouwbaar, verbinder, collegiaal.

In 2014: Ik sta ervoor om de goede zaken goed 

te (gaan) doen door heldere keuzes te maken 

en heldere prioriteiten te stellen voor onze divisie. Dat 

moet resulteren in veel werkplezier voor de mensen in 

mijn team, en daardoor ook voor veel andere collega’s.

Voorbeeldsporter? Windsurfer Dorian van Rijsselberghe, 

omdat hij evenveel geniet van de topprestaties als van de 

weg erheen.

Naam:  Feitze Boersma

Functie:   afdelingshoofd Vermogensbeheer

In vijf woorden: ik maak onmogelijke dromen 

waar.

In 2014: Het opzetten van vermogens beheer 

bij Staatsbos beheer om bij te dragen aan het 

beheer van de terreinen. 

Voorbeeldsporter? Geen. Wel bewonder ik volley balcoach 

Arie Selinger, die een weinig ervaren team tot olympisch 

topniveau bracht.

Functie afdelingshoofd Gebouwen vacant

Functie afdelingshoofd Financiën en  

Administratie vacant

Naam:  Mascha Brouwer

Functie:  divisiedirecteur

In vijf woorden: alles van waarde is weerloos.

In 2014: Weerloosheid is een grote kracht: niet 

vechten tegen, maar ontwikkelen van onze 

natuur, onze mensen, onze organisatie.

Voorbeeldsporter?  Sven Kramer of Robert Gesink. Moedig 

en nuchter. Sterk maar niet onfeilbaar. En vooral: buiten.

Naam:  Jesler Kiestra

Functie:  afdelingshoofd Mens & Omgeving

In vijf woorden: energiek, resultaat, plezier, 

soms eigengereid en nogmaals resultaat.

In 2014: Vormgeven aan nieuwe afdeling Mens 

& Omgeving. Doorgaan met professionalisering 

en verbreding van relatiemanagement. Inzetten op vragen 

die samenleving ons stelt als het gaat om jeugd, gezond-

heid, vrijwilligers en participatie. 

Voorbeeldsporter? Vrouwelijke toppers als Ireen Wüst 

en Marianne Vos, die lange tijd presteren en hun sport 

domineren.

Naam:  Theo Meeuwissen

Functie:  afdelingshoofd Beheer & Planning

In vijf woorden: koersvast, gedreven,  

teamspeler, multidisciplinair, resultaatgericht.

In 2014: Op een plezierige wijze en in goede 

samenwerking samen met de afdelingen en 

districten ervoor zorgen dat we de bedrijfscyclus van onze 

kerntaak, beheer, op orde brengen.

Voorbeeldsporter? Geen. Ik bewonder de coaches en 

mensen om de topsporter heen. Elk teamlid doet waar het 

goed in is en plezier aan heeft.

Naam:  Saskia de Jonge

Functie:  afdelingshoofd Projecten

In vijf woorden: gedreven, analytisch,  

fietsvakantie, collegiaal, straight.

In 2014: Één landelijk team smeden van de 

vier projecten bureaus uit de voormalige 

regio’s, met een eenduidige werkwijze. Zorgen voor het 

binnenhalen van meer project opdrachten en die op een 

goede manier uitvoeren.

Voorbeeldsporter? Dressuuramazone Ankie van Grunsven, 

die voor mij zowel teamwork als perfectie vertegenwoordigt.

Functie afdelingshoofd Financiën en Administratie 

vacant

Naam:  Debbie Kamphuis

Functie:  divisiedirecteur

In vijf woorden: gedreven, bemiddelaar, 

ongeduldig, werk en plezier, zoutwater.

In 2014: Beleven en Benutten tot iets van heel 

Staatsbos beheer maken, zo organiseren dat 

het meerwaarde oplevert voor iedereen. Open staan voor  

de wereld en de mensen die je tegenkomt.

Voorbeeldsporter? Windsurfer Dorian van Rijsselberghe, 

omdat hij wind en golven slim gebruikt (en op mooie 

locaties).

Naam:  Zwier van Olst

Functie:   afdelingshoofd Marketing en  

Businessdevelopment

In vijf woorden: open, enthousiast, energiek 

en commercieel gedreven.

In 2014: Vergroten van inkomsten uit de markt.

Voorbeeldsporter? De Amerikaanse zeiler 

Simeon Tienpont, wiens team een hopeloze achterstand 

omboog tot een overwinning. Nooit opgeven!

Naam:  Marie-José van Hedel

Functie:   afdelingshoofd Financiën en 

Administratie

In vijf woorden: praktisch, vrolijk, doorzetter,  

resultaatgericht, kritisch.

In 2014: Administraties op orde en transparant 

voor eenieder.

Voorbeeldsporter? Snowboarder Nicolien Sauerbreij. 

Bereikte na veel tegenslagen de top (in figuurlijke zin).  

Als fanatiek skiër inspireert me dat. 

Naam:  Harrie Hekhuis

Functie:  afdelingshoofd Beheer en Productie

In vijf woorden: waarde-gedreven, verbinding 

mens-natuur, enthousiast, walk the talk.

In 2014: nieuw elan, inspiratie en vakmanschap 

stimuleren voor bosbeheer en productie van 

hout en biomassa. Zorgen voor sterkere verbinding en 

samenwerking in de keten van beheer, oogst en marketing 

& sales, en daarmee tussen de betrokken afdelingen.

Voorbeeldsporter? Mountainbiker Bart Brentjens, 

olympisch kampioen in 1996. Hij is nu ambassadeur van 

het Actieplan Buitensport.

Functie afdelingshoofd Beleven vacant

Naam:  Sylvo Thijsen

Functie:  directeur

Naam:  Peter van der Jagt

Functie:  financieel directeur

In vijf woorden: natuurliefhebber, veeleisende 

idealist, integer, humor, eigenwijs.

In 2014: Ik wil eerst de mensen en de organisatie 

leren kennen. Hoe werkt het binnen Staatsbos-

beheer, waar zitten de knoppen om mee te sturen?  Ik ben 

een teamspeler en wil een constructieve bijdrage leveren 

aan het nieuwe directieteam. Samen kom je verder; alleen 

ga je harder. Staatsbosbeheer moet een volgende stap 

maken op weg naar een weerbare zelfstandige organisatie, 

die zorg draagt voor haar eigen continuïteit.

Voorbeeldsporter? Tienkamper Bas Markies. Ook ik wil veel 

dingen tegelijk en ben dus altijd op zoek naar de balans.

Naam:  Harry Boeschoten

Functie:   stafdirecteur Communicatie en  

Public Affairs

In vijf woorden: optimistisch, brede blik, goed 

glas wijn, groen, betrokken.

In 2014: Dat onze oren open staan en dat 

iedereen (binnen en buiten) snapt wat we bedoelen.

Voorbeeldsporter? Doelman Edwin van der Sar, 

bescheiden, maar ook recordinternational. En hij heeft een 

prachtige uittrap.

Functie afdelingshoofd ICT vacant
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Wat is dat toch met grote zoogdieren? 

Waarom spreken herten, zwijnen, reeën en 

vossen zo tot de verbeelding? De collega’s 

op de Veluwe, die per jaar vijftig razend 

populaire bronstexcursies houden, weten 

dat vast. Junior boswachter Erik de Bruijn 

bijvoorbeeld. “Wild ontmoeten in levenden 

lijve, een zwijn of een edelhert … dat vinden 

mensen overweldigend. Ze beseffen dan dat 

zulke grote en mooie dieren daadwerkelijk 

in Nederland leven.” Is er misschien ook een 

link met wildernis?  Erik: “Op de Veluwe zijn 

wild en wildernis onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Samen vormen ze het landschap.” 

Wild zien is volgens Erik absoluut een unique 

selling point van de Veluwe. Er zijn volgens 

hem wel meer gebieden in Nederland waar 

we mensen wild kunnen laten beleven. 

“Het unieke van de Veluwe zit vooral in de 

diversiteit en de dichtheid.”

Blaffende reeën
Dat je zonder die omstandigheden ook een 

prachtige wildbeleving kunt aanbieden, 

bewijst Janneke Ordelmans, boswachter op 

de Utrechtse Heuvelrug. Zij organiseert in het 

kader van De Grote Vijf excursies om reeën 

te spotten en neemt tijdens de reeënbronst 

groepen mee het bos in “op zoek naar hitsige 

bokken”, zoals een krant het zo mooi kopte. 

Janneke: “Die excursies zijn leuk om te doen. 

Je kunt ze heel spannend maken door sporen 

te laten zien. Er is een flinke kans op een 

bijzondere ontmoeting. De truc is wel om de 

rust niet te verstoren en de groepen klein te 

houden.”

“Voor veel mensen is de reeënbronst 

totaal onbekend”, is haar ervaring. “Net als 

dierengeluiden. Er kwam een keer een ree 

onze kant op. De nieuwsgierige bok schrok 

en rende toen ‘blaffend’ weg. Een deelnemer 

vroeg: ‘Is hij nu geschrokken van die hond die 

blafte?’” Gelukkig is er dan de boswachter die 

vertelt welk geluid bij welk dier hoort…

De X-factor van wild

Er komt veel kijken bij een groot publieks-

programma. Zo veel zelfs, dat er een ervaren 

programmaleider voor werd aangetrokken, 

Martijn van Triest. Samen met Jelka Both, 

teamleider van het communicatieadviesteam, 

schreef hij een programmaplan. Jelka: “We 

wilden de aandacht voor wildernis verbreden, 

verlengen en verdiepen, met als doel om het 

gesprek aan te gaan over natuur en om mensen 

te laten genieten van onze mooie gebieden en 

producten. We voorzagen een hoge golf van 

aandacht als gevolg van de film. Op die golf 

wilden wij meesurfen, met onze terreinen en 

met de producten die we daar bieden.”

Wildernis in de spiegel
De tussentijdse evaluatie heeft al een aantal 

opvallende resultaten laten zien. Jelka: “Het 

begrip ‘wildernis’ heeft veel positieve publiciteit 

gekregen. Honderden collega’s en vrijwilligers 

hebben zich in de wildernisgebieden en tijdens 

de speciale filmpremière laten inspireren. We 

konden veel bestuurders en andere externe 

relaties begroeten in onze wilderniscafés. Het 

bezoek aan de wildernisgebieden, Buiten-

centra en onze website nam flink toe, en de 

excursiedeelname en de bestedingen in de 

Buitencentra ook.  Jammer genoeg heeft het 

speciale minimagazine van naarbuiten dat in de 

bioscopen lag weinig abonnees opgeleverd.” 

Buitenste binnen
En de Wilderniscafés? Dat is een vraag voor 

communicatieadviseur Michel Jehae. Hij was 

verantwoordelijk voor acht wilderniscafés, 

waarvan de meeste nu achter de rug zijn. Een 

café is binnen, de wildernis is zo buiten als het 

maar kan. Werkt die combinatie volgens hem? 

“Waarom niet? Je moet toch een keer binnen 

met elkaar bepraten wat je buiten wilt. Dan is 

het zaak dat het binnen sfeervol is, en dat goed 

wordt neergezet wat er buiten valt te halen. Dat 

is in de meeste gevallen zeker gelukt.” 

De ongedwongen cafésfeer moest zorgen voor 

een lage drempel. Is ‘de gemiddelde Nederlan-

der’ komen meepraten? Michel: “Nee, dat niet. 

Het meeste publiek was al nauw betrokken 

bij de gebieden en de ontwikkelingen. Wel 

weten bestuurders, recreatieondernemers en 

terreinbeheerders elkaar nu beter te vinden. 

Door de ontspannen sfeer, met een drankje, 

een mooie live band en een paar relativerende 

grappen, werd er beter naar elkaar geluisterd. 

We hebben elkaar beter leren kennen en 

waarderen. Dat is positief voor wat we in onze 

gebieden willen.” 

Onmiskenbare oogst
Evenementen kosten vaak veel energie. Zijn 

ze die moeite waard? Michel laat het oordeel 

over kosten en baten graag aan anderen over. 

“Maar de oogst van de cafés is onmiskenbaar. 

Een van de mooiste uitspraken, van één van 

onze collega’s: ‘Die ene avond café heeft meer 

opgeleverd dan twee maanden vergaderen.’ Dat 

is natuurlijk prachtig gezien onze bescheiden 

begroting. Dus ja, toch: de moeite loont.” Op 

bijna iedere locatie kwam goed uit de verf dat 

wildernis niet alleen iets kost, maar ook iets 

oplevert. “Het is voor veel mensen nog steeds 

geen voor de hand liggende gedachte dat aan 

natuur omzet en banen verbonden zijn.” 

Vooruitblik
De campagne gaat door tot 1 juli. Er komt een 

laatste wilderniscafé, voor het Lauwersmeer.  

Bij de start van het Buitenseizoen zullen we 

onze wildernisactiviteiten extra promoten.  

En we kijken of we op Staatsbosbeheerlocaties 

in samenwerking met partners buitenvoorstel-

lingen kunnen organiseren. Het bruist dus nog 

van de ideeën.  

De wildernis zelf mag voor Staatsbosbeheer weinig geheimen hebben, Het wildernisprogramma 

was voor onze organisatie wel een tamelijk nieuwe ervaring. Hoewel er de komende maanden  

nog volop activiteiten zijn, kunnen we toch al terugblikken: hoe zijn de zaken aangepakt en wat 

zijn de resultaten tot nu toe?

“Eén avond wilderniscafé 
levert meer op dan twee 
maanden vergaderen”

Digitalis: Actueel > Dossiers > Nieuwe Wildernis.

Het wildernisprogramma tot nu toe 
Buiten en in het café,  
hoe krijg je mensen mee?
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Marijke Lieman
boswachter in Zeeuws-Vlaanderen

“In Zeeland bloggen we met vijf boswachters. Zonder 

officiële afspraak ben ik min of meer hoofdverantwoor-

delijk. Ik volg dagelijks of er nieuws online staat en met 

welke zoektermen mensen ons vinden.” 

Mark Kras 
boswachter in Zuid-Holland West

“Ik vind het geweldig om een zeldzame paddenstoel  

online aan veel mensen te laten zien. Natuur delen 

vergroot het draagvlak voor ons werk. Maar het gaat 

verder dan mooie foto’s alleen. We zijn professionals in 

communicatie, dus als ons publiek sociale media gebruikt 

moeten wij meedoen.”  

“Een blog leent zich, meer dan Twitter of Facebook, voor het uitleggen 

van beleid. Het lastige is dat een inhoudelijk stuk schrijven veel research 

vraagt. Daarom gaan de meeste blogs over leuke activiteiten. Een 

schoolklas op bezoek, een vrijwilligersdag. Er gebeuren ook vervelende 

dingen, zoals vernielingen, alleen komt het er meestal niet van om die 

online te zetten. Ik twitter dan hooguit, maar een blog gaat langer mee.

Via sociale media betrekken we mensen bij onze terreinen. Op het weblog 

komen zo’n honderd bezoekers per dag. Kritische reacties krijgen we 

nauwelijks. Van mij mag het meer een dialoog worden, maar dan moeten 

we andere berichten schrijven. 

Op het blog passen ongeveer 800 foto’s. Wij gebruiken het mede als 

beeldarchief, dan is het jammer als je foto’s moet weggooien. De layout 

veranderen gaat ook lastig; het programma is niet zo gebruiksvriendelijk 

als je er weinig mee werkt.  

Een blog schrijven duurt ongeveer een uur, inclusief foto’s uploaden. Dat 

kost weinig energie omdat ik er het enthousiasme over mijn vak in kwijt 

kan. Soms voelt het als moeten, vooral als er een nieuw stukje nodig is en 

iedereen heeft het druk. Maar het hoort er intussen gewoon bij.”

“Op Facebook post ik ‘plaatjes met praatjes’, bijvoorbeeld over het 

opruimen van stormschade. Via Twitter waarschuw ik dan dat bij een 

bepaald fietspad wordt gezaagd. Vrijwel iedere morgen loop ik Twitter en 

Facebook na. Kijken en reageren op anderen kost gemiddeld een half uur, 

zelf publiceren langer. Van ons beheerteam hou ik me het meest intensief 

bezig met sociale media. Het zou prettig zijn als collega’s me nog vaker 

foto’s en verhalen zouden mailen. Dat komt steeds meer op gang en helpt 

enorm.

Door sociale media ervaren mensen Staatsbosbeheer als toegankelijk. Je 

vraagt iets aan de boswachter en je krijgt antwoord. Facebook is vooral 

een feel good-medium, op Twitter heb je meer discussie. Daar lees ik 

bijvoorbeeld dat iemand zich ergert aan hondenpoep in ons gebied. Prima, 

zo’n kritische reactie. Dan kan ik ons beleid uitleggen en begrip tonen.

Een beperking van Facebook vind ik dat alle berichten openbaar zijn. Op 

Twitter kun je per direct message telefoonnummers uitwisselen. Handig 

als iemand zijn hond kwijt is. Anders gaan mensen posters ophangen en 

krijg ik er zwerfafval bij. 

De kracht van sociale media zit in de snelheid. Een beeld op mijn 

werkcomputer zoeken… daar begin ik niet eens aan. Onze ict loopt 

achter en dat wordt nijpender naarmate we sociale media meer inzetten. 

Ook standpunten vinden is een bottleneck. Hoe denkt Staatsbos beheer 

bijvoorbeeld over astmapatiënten in relatie tot haardhout?”

Dat een maatschappelijke organisatie als Staatsbosbeheer ‘iets moet’ met sociale media, lijkt geen 

punt van discussie. Wij zijn actief waar ons publiek dat is. Maar hoeveel tijd kost bloggen, twitteren 

en facebooken over je werk en wat levert het op? En ook niet onbelangrijk: is het leuk? Drie 

boswachters vertellen.

Sociale en andere digitale media in 2013

   De websites van Staatsbosbeheer (staatsbosbeheer.nl, prachtplekken.nl,  

volgdevos.nl, volgdeoehoe.nl, volgdebever.nl en nieuwewildernis.nl)  

trokken 2.359.791 bezoeken (in 2012 2,2 miljoen).

   De 26 boswachtersblogs werden in totaal 571.820 keer bekeken.  

De top 3: Oostvaardersplassen, Rottum en Terschelling.

   Op Twitter heeft Staatsbosbeheer 17.465 volgers. In 2013 werden 8.087 tweets 

geplaatst. Zo’n 150 boswachters hebben een Twitteraccount, waarbij het aantal 

volgers wisselt van nog geen 100 tot meer dan 2000.

   De Facebookpagina van Staatsbosbeheer werd 11.045 keer geliket,  

de verschillende webcamsites kregen in totaal 45.512 vind-ik-leuk’s.

   Op YouTube stonden eind 2013 364 filmpjes van Staatsbosbeheer. Die zijn 581.630 

keer bekeken. In het best bekeken filmpje valt een vos een bergeend aan.

Evert Thomas 

boswachter in Drenthe Oost

“Op Twitter heb ik 1300 volgers. Er zitten veel mensen bij 

met spirituele belangstelling. Dat komt denk ik doordat ik 

veel natuurbeeld publiceer. Houtvergroeiingen, ijsvormen 

- de grilligheden van de natuur. Bij iedere tweet staat een 

foto, anders werkt het niet. Foto’s uploaden via een pc van 

Staatsbosbeheer gaat overigens vrij dramatisch, dus dat 

doe ik thuis.” 

“In eerste instantie zag ik sociale media als online leuteren. Inmiddels 

heb ik gemerkt dat je effectief dingen kunt delen met de buitenwereld. 

Daar zit voor mij de winst. Ik krijg geregeld telefoontjes van de pers, 

bijvoorbeeld toen ik had getwitterd over de dump van de uitrusting 

voor een hennepkwekerij.  

Voordat ik iets post, vraag ik me af of het de belangen van Staatsbos-

beheer dient. Dat leidt over het algemeen tot positieve berichten. Maar 

ik loop niet weg voor minder fraaie dingen. Het kadaver van een grote 

grazer kan heel interessant zijn. Dan laat ik zien hoe de natuur zoiets 

opruimt.

Sociale media zijn voor 80 procent leuk. Die 20 procent ‘plicht’ zit in het 

strikt functionele. Als ik in een gebied honden aan de lijn wil hebben, 

twitter ik daar vaker over, ook al boeit het onderwerp me minder. 

Twitter en Facebook bijhouden kost gemiddeld zes uur per week.  

’s Avonds kijk ik wat anderen hebben gepubliceerd of zoek tussen mijn 

foto’s naar onderwerpen. Soms zie ik mensen de hele dag door online 

delen. Daar zou ik stapelgek van worden. Als het me te veel wordt, 

twitter ik een paar dagen niks.”

Twitter @MarijkeLieman, 804 volgers  
Weblog: boswachtersaanzee.wordpress.com, 
34.993 bezoekers in 2013.

Twitter @BoswachterMark, 2.012 volgers
Weblog: staatsbosbeheerzuidholland.wordpress.com,  
21.147 bezoekers in 2013.

Twitter @muskedier, 1.307 volgers 
Weblog: hartvandrenthe.wordpress.com, 
5.631 bezoekers in 2013.

De bloggende boswachter 
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Nog nooit eerder was de respons op een 

medewerkersonderzoek zo hoog. Bijna  

driekwart van de collega’s (73,3 procent) 

vulde de vragenlijst in, online of op 

papier. Met een gemiddeld cijfer van 7,6 

voor ‘tevredenheid’ scoren we een ruime 

voldoende. De cijfers uit het onderzoek 

worden vergeleken met de Nationale 

Tevredenheidsindex (NTI). Dat instrument 

is ontwikkeld door Effectory, het bureau 

dat ook bij ons het onderzoek uitvoerde. 

Stamblad geeft je vast een voorproefje van 

de resultaten voor heel Staatsbosbeheer. 

Voor het jaarverslag van 2013 gaan we terug naar 

de basis van een goed jaarverslag: cijfers en harde 

resultaten die laten zien wat onze bijdrage is geweest 

aan een mooier Nederland. Niet met een verlies- en 

winstrekening. Maar op een manier die nieuwsgierig 

maakt, prikkelt en uitnodigt. Het publieke jaarverslag zal 

dit keer bestaan uit een kennisdeel en een participatie-

deel: we gaan de kennis van Nederlanders over natuur 

testen in spelvorm en koppelen er tevens de realisatie 

van een wens of project aan. Ook meedoen? Kijk dan op 

Digitalis en zoek op jaarverslag 2013.  

Wat weet jij van Staatsbosbeheer?
Om je vast warm te maken, weet jij het antwoord op onderstaande vragen?

A.   Hoeveel vrijwilligers waren er op 31 december 2013 bij Staatsbosbeheer?

B.    Hoeveel mailtjes en telefoontjes kreeg het informatiecentrum in 2013?

C.    Op hoeveel locaties van Staatsbosbeheer kun je gebruik maken van 

videoconferencing?

D.  Hoeveel digitale facturen zijn er in de laatste 10 weken van 2013 bij 

Staatsbosbeheer verwerkt?

E.  Wat was het gemiddeld aantal meldingen per dag bij de ICT Servicedesk 

in 2013?

F.  Hoeveel individuele leveranciers hadden we in 2013? 

Antwoorden: A. 5230 B. 14548 mailtjes en 4179 telefoontjes C. 9 locaties D. 2511 E. 45 F. 7625.

Districtshoofd Dave gaat ervoor, in een veranderende wereld. 

Soms is het zoeken.

Hoi Janneke,

Ik mail je even want kon je nergens vinden, waar zit je vandaag? 

Kan je ook niet bellen, je hebt je telefoon niet aangemeld. 

Daarom een vraagje per mail. Weet jij of er al nieuw briefpapier 

besteld is? Ik onderteken net een brief, zie ik ineens dat er nog 

de regio als afzender op staat. Kan dat nog? Nee toch? Zullen 

we het vervangen door divisie? O en moet ik ook geen nieuwe 

visitekaartjes hebben? 

Dave

Beste Dave,

Dat is niet zo handig, dat er nog regio op het briefpapier 

staat, want dat mogen we inderdaad niet meer gebruiken. De 

naam van de divisie gebruiken we ook niet meer, alleen de 

regiodirecteuren, o nee, divisiedirecteuren mogen dat gebruiken.  

Nieuwe visitekaartjes zal ik voor je bestellen. Wil je daarop nog 

iets veranderd hebben?

Hartelijke groeten,

Janneke, Managementassistente

Hoi Janneke,

Kijk maar even in de wegwijzer voor mijn riedeltje aan gegevens. 

Overigens zie ik net op Digitalis dat de projectgroep kantoor-

benodigdheden overal de juiste aanhef en onderschriften gaat 

verzorgen. Misschien even checken of de visitekaartjes ook 

binnen de scope van het project vallen?

Dave

Dag Dave,

Volgens de wegwijzer werk jij nog bij de afdeling Financiën. 

Daar werk je toch al heel lang niet meer? Heb je die gegevens 

nog niet laten aanpassen?

Net even voor je nagevraagd, maar de projectgroep kantoorbe-

nodigdheden gaat niet over de visitekaartjes. Wie daar wel over 

gaat weten zij ook niet. Laten we het zelf maar even oplossen.

Groet, Janneke

Hoi Janneke,

Financiën? Oh, staat er inderdaad. Maar daar sta ik ook nog bij 

een regio. Past P&O dat aan, of moet ik dan Digitalis mailen? En 

als jij toch die visitekaartjes doet, kun je dan ook niet stiekem 

het briefpapier doen? Dan kan ik tenminste die brief versturen.

Dave

Dave,

Ik heb even een mailtje gestuurd (vanuit jouw mailbox) naar 

ICT-servicedesk. Dan komt het vast goed. Visitekaartjes zijn 

besteld, met exact dezelfde gegevens als vorige maand, want 

eigenlijk verandert er voor jou niets. Heb je weer kreukvrije 

kaartjes om uit te delen. 

Brief is geregeld. De adresregel printen we op het briefpapier,  

en dat is al keurig aangepast. Toch best handig die organisatie-

wijzigingen, nu is alles weer netjes op orde :-)

Groet, Janneke

Beste Dave,

Je gegevens zijn aangepast in de wegwijzer. Een verzoek, mocht 

je volgende keer van functie wijzigen, wil je dat dan direct 

doorgeven en niet 3 jaar na dato?

Dank!

Mark, ICT Servicedesk 

Hoe verder?

Thema’s

Werkbeleving

Ondersteuning > Personeel > 
Personeels- en organisatiebeleid > MTO.

Het onderzoek werd uitgevoerd 

gedurende zes weken rond de 

jaarwisseling. Voor dit moment 

is gekozen in overleg met de 

ondernemingsraad en de directeur. 

Het medewerkersonderzoek 

dient namelijk niet alleen als 

tevredenheidsonderzoek, maar 

ook als nulmeting aan het begin 

van de organisatieverandering. Om 

het effect van de verandering en 

de tevredenheid van onze collega’s 

te meten wordt het onderzoek 

in 2015 en 2017 herhaald. De 

resultaten worden binnenkort 

in het DT besproken en daarna 

in de top 40. Leidinggevenden 

ontvangen een werkboek om met 

de uitkomsten van het onderzoek 

in hun teams aan de slag te 

gaan. De resultaten van het hele 

medewerkersonderzoek worden 

dan ook op Digitalis gepubliceerd: 

Bevlogen in het werk: Bevlogen medewerkers hebben hart voor hun werk. Het werk levert ze energie op en 
bevlogen medewerkers dragen graag bij in en door hun werk. Zij zetten zich in om zichzelf te verbeteren en 
hebben een grote bereidheid tot hulp.

Betrokken bij de organisatie: Betrokken medewerkers hebben hart voor de zaak en vinden zichzelf bij de 
organisatie en de organisatiedoelen passen. Vanuit dat uitgangspunt dragen ze graag bij aan de organisatie.

Rolduidelijkheid: Medewerkers weten wat ze moeten doen en wat er van ze verwacht wordt. Inhoud, prioriteiten 
en werkwijze zijn duidelijk.

Begrippen nader uitgelegd

Tevredenheid

Werkzaamheden

Betrokkenheid

Arbeids  - 

o mstandigheden

Bevlogenheid

Werkdruk  

is goed (%)

Vitaliteit

Collega’s

Rolduidelijkheid

Leidinggevende

Dit zijn de scores van heel Staatsbosbeheer (in de grote cirkels), met daarbij de  

gemiddelde scores uit de Nationale Tevredenheidsindex in de kleine cirkels.

Efficiëntie

Tevredenheid

organisatie

Klantgerichtheid

Ontwikkelings- 

mogelijkheden

Leiderschap

Beloning

7,6

7,6

7,8

6,8

6,9

58,9

7,5

6,0

7,2

5,9

6,5

6,4

6,5

7,0

7,5

7,5

7,4

6,7

7,5

62,9

6,4

7,7

7,4

7,2

6,8

7,0

7,4

6,3

7,0

6,1

7,4

5,4

Uitslag medewerkersonderzoek  

Een 7,6 voor tevredenheid
Districtshoofd Dave: 
zoektocht
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Om te beginnen slaan de negen organisaties  

de handen ineen bij de verhuur van vakantie-

woningen. Het voordeel ligt in de schaalgrootte, 

zegt Zwier van Olst, hoofd marketing en 

businessdevelopment. “We willen begin 2015 

naar buiten treden met het nieuwe pakket 

Buitenlevenwoningen. Met de woningen van 

Natuurmonumenten en de Landschappen erbij 

hebben we straks ruim honderd woningen in 

de verhuur, die overigens de naam Buitenleven 

blijven dragen. Daarmee kunnen we niet alleen 

onze klanten beter bedienen, het maakt ook het 

beheer efficiënter.”

 

In de oogst en verkoop van hout en biomassa 

ligt samenwerking, maar dan alleen met 

Natuurmonumenten, eveneens in het verschiet. 

Naar de exacte vorm wordt nog gezocht. 

Zwier: “In ieder geval is het goed dat we 

gezamenlijk de volumes kunnen verhogen. 

Dan kunnen we hogere prijzen in de markt 

halen. In het minimale scenario richten we 

een soort verkoopkantoor op waarmee we ons 

uitsluitend op sales richten. Kijken we verder, 

dan bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om 

ons te positioneren als een instantie die zich in 

opdracht van de overheid richt op de transitie 

die Nederland wil maken van fossiele naar 

biobased grondstoffen.”

Werkschuur delen
Samenwerken met Natuurmonumenten is niet 

nieuw. In Twente trekken we in het beheer al 

tweeënhalf jaar samen op. Piet Winterman, 

voormalig regiodirecteur Oost, nu projectdirec-

teur Grote Wateren, vertelt dat er indertijd een 

heldere opdracht lag: “Kijk niet naar wat van 

wie is, maar kom samen tot de optimale vorm 

van beheer.” Zo werd besloten de verouderde 

werkschuur in het Haaksbergerveen te sluiten 

en in te trekken bij de Natuurmonumenten-

collega’s in het naastgelegen Buurser Zand. 

“We hebben minder onderhoud en kosten en 

de mensen in het veld komen elkaar dagelijks 

tegen, waardoor het eenvoudiger is om kennis 

te delen.” Ook samenwerking op het vlak van 

handhaving is in Twente succesvol gebleken. 

Door om de beurt in te roosteren, kan dat 

onderdeel van het werk efficiënter aangepakt 

worden. De samenwerking wordt nu uitgerold 

over de rest van de provincie Overijssel en 

in Noord-Holland, waar ook de provinciale 

Landschappen participeren. Met dezelfde 

mensen en middelen méér voor elkaar krijgen: 

dat is waar het om gaat. “We zullen zeker ook 

besparen, maar de grote winst zit in het delen 

van kennis en het beter bereiken van onze 

doelen. Per saldo kunnen we samen meer winst 

voor de natuur behalen.”  

Op 3 februari hebben Sylvo Thijsen en Natuurmonumenten-directeur Marc van den Tweel 

bekendgemaakt dat de twee organisaties en zeven provinciale Landschappen intensiever gaan 

samenwerken. Hoe komt die samenwerking eruit te zien?

“Kijk niet naar wat van 
wie is, maar kom samen 
tot de optimale vorm 
van beheer”

Al jaren wonen er daklozen in het Haagse 

Bos. ’s Winters een stuk of drie ‘vaste 

bewoners’; ’s zomers kan het aantal wel 

oplopen tot twaalf. Al zijn de meesten 

inmiddels bekenden van de boswachters, 

ze brengen veel werk met zich mee. “Het 

is een hele klus om hun vuil op te ruimen”, 

verteld Ingrid Ebregt, veldmedewerker in 

het Haagse Bos. “Dat komt boven op de 

vaste taken. Als je het bos in komt en het is 

een troep – dat is frustrerend.” De kosten 

liegen er niet om: vuil verzamelen en 

afvoeren, handhaving, overleg en ruimingen 

kosten het team ongeveer 11.000 euro 

per jaar. Gelukkig is er ook hulp van de 

gemeente. Zo heeft boswachter Jenny van 

Leeuwen een afspraak gemaakt met het 

Haags Werkbedrijf, een sociale werkplaats 

die een schoonmaakploeg kan inzetten. Zij 

komen op verzoek en tegen vergoeding de 

slaapplaatsen van daklozen ruimen. Ook de 

politie ondersteunt op oproepbasis. 

Huisvredebreuk
“Achter een dakloze gaat meestal een 

ingewikkeld menselijk verhaal schuil. Dat 

verdient zorgvuldigheid, maatwerk en 

goede samenwerking. Het team van het 

Haagse Bos zoekt samen met de omgeving 

naar oplossingen die niet alleen goed 

uitpakken voor het bosbeheer, maar ook 

voor de daklozen, en maakt afspraken met 

gemeenten en instanties om de problemen 

aan te pakken en de daklozen te helpen.” 

Zo wordt bij een nieuwe dakloze direct de 

GGD gebeld, zodat die met hem of haar 

kennis kan maken. “Als ik een nieuweling 

zie, helpen we”, zegt Ingrid. Ze geeft een 

voorbeeld van het Haagse Straatteam van de 

GGD. “Er was een nieuwe man in het bos. 

Hij vertelde me dat zijn huisbaas er met zijn 

geld vandoor was. Het Straatteam heeft hem 

opgehaald. Uiteindelijk kreeg die meneer 

ook juridische hulp. Ik heb hem daarna 

nooit meer gezien, dus hopelijk heeft hij 

weer woonruimte.” 

Jenny vertelt ook over zaken waar niet 

iedereen aan denkt: “Zo mogen hutten van 

daklozen nooit zomaar worden geopend. 

Dat valt onder huisvredebreuk. En als 

Staatsbosbeheerder moet je een nieuwe 

dakloze nooit alleen benaderen, voor je 

eigen veiligheid. Medewerkers die met 

daklozen te maken hebben, worden ingeënt 

tegen hepatitis A en B, en moeten alert 

zijn op tbc. Vorig jaar heeft de GGD een 

‘toolboxmeeting’ gehouden voor ons team, 

over het omgaan met daklozen en de risico’s 

die dat met zich meebrengt.”  

Een groene oase in een hectische stad, zo wordt het Haagse Bos regelmatig genoemd. 

‘Thuis in de streek’ zijn vraagt in zo’n stedelijke omgeving weer andere vaardigheden 

van Staatsbosbeheerders dan elders. Goed reageren op daklozen, bijvoorbeeld.

Daklozen in het  
Haagse Bos

Zo gaat het er dus niet uitzien! We kunnen  

wel samen meer doen voor de natuur.

Meer informatie: Digitalis: Organisatie > Organisatie-eenheden > Directie. Daar vind je  
ook het verhaal van Sylvo Thijsen en Marc van den Tweel. Werk jij al samen met  
Natuurmonumenten of een Landschap en wil je daarover vertellen in Stamblad? Laat het  
ons weten: stamblad@staatsbosbeheer.nl.

In het kader van het ondernemingsplan ‘kansen benutten’, tonen we Stamblad  
inspirerende voorbeelden van thuis in de streek. Weet jij een mooi voorbeeld?  
Mail het naar stamblad@staatsbosbeheer.nl.

Handen ineen met... 

Natuurmonumenten en 
7 Landschappen
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Als je alle dikke directiedocumenten van 

2013 doorbladert valt niet alleen de veelheid 

van onderwerpen op, maar ook dat de trein 

behoorlijk is gaan rollen! De eerste vijf maanden 

stoeiden we vooral met onderwerpen als de 

organisatieverandering, de financiële onderbou-

wing, de voortgang van diverse ict-projecten, 

de toepassing van de Wet op de ondernemings-

raden, ‘mag het een kasteeltje meer zijn’ en de 

uitvoering rondom deze zaken. 

Vervolgens brak er een flitsperiode aan.

In het voorjaar maakte een nieuwe directeur 

zijn entree. Een man met een achtergrond in het 

bedrijfsleven, en voor je wist had de Staatsbos-

beheergemeenschap hem al ingekleurd. Met een 

gezonde portie argwaan zijn we hem tegemoet 

getreden. Voor we het wisten had hij de periode 

zonder gedwongen ontslagen verlengd tot 

2018, verplaatsing naar Amersfoort bevroren, 

een tijdelijk financieel directeur benoemd, een 

veranderingsvoorstel Topstructuur de wereld 

in gestuurd en de 3 B’s gelanceerd. En tussen 

de bedrijven door sloten we op basis van het 

nieuwe sociaal flankerend beleid ‘van werk naar 

werk’ ook nog een uitstekend convenant af. 

Desondanks blijven we als OR er boven op zitten 

om de missie ‘beschermen, beleven en benutten’ 

in balans te houden. Ook wij blijven sleutelen 

aan die balans en willen snel kunnen schakelen. 

Kritisch als we vaak zijn op houding en gedrag, 

moeten we ook openstaan voor het overdenken 

en verbeteren van ons eigen handelen en moeten 

we ons professioneel mee-ontwikkelen met het 

snellere Staatsbosbeheer dat eraan komt.

In de komende periode zal het van belang 

zijn dat de nieuwe organisatie met haar 

management van snelle Jelles niet alleen snel 

besluiten en uitvoeren, maar dat ook doen 

volgens de regels van de samenspraak. Wij 

blijven dat natuurlijk positief kritisch volgen, 

vanuit onze intentie tot samenwerken en wie 

weet ondersteund met eigentijdse hulpmiddelen 

als onze iPads en de WorkOut-methode. Voor 

je het weet ligt er weer een dik directiedo-

cument met kritieke prestatie-indicatoren, 

resultaatverantwoordelijken en de rol van het 

middenmanagement. 

Va
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232322 - Organisatie

Meer informatie vind je op Digitalis: Ondersteuning >  
Personeel > Personeel en Organisatiebeleid > Reorganisatie.  
Of vraag je leidinggevende of p&o-medewerker ernaar.

Kijk op Digitalis: Ondersteuning > Personeel > Functie  
en loopbaan > Verlof en werktijden.

Vermelding jubilea in Stamblad

Op naar een nieuwe job

Er zullen dit jaar meer jubilea verschijnen in de Stambladrubriek ‘Personalia’ 

dan tot nu toe, en dat is geen toeval. Net als voorheen zullen we medewer-

kers vermelden die 12½, 25 of 40 jaar in overheidsdienst zijn. Bovendien 

worden óók de collega’s genoemd die 25 jaar of 40 jaar bij onze eigen 

organisatie in dienst zijn. Zij ontvangen bovendien een zilveren respectievelijk 

gouden speldje van Staatsbosbeheer.  

Sinds 1 januari geldt het Van Werk naar Werk-beleid. Dat biedt veel  

mogelijkheden om onder begeleiding van externe deskundigen aan je 

toekomst te werken. De weg naar een nieuwe baan, binnen of buiten 

Staatsbosbeheer, begint met uit te zoeken wat je wilt en wat je kunt. Het 

beleid heeft gevolgen voor het sociaal flankerend beleid (sfb): je kunt nu 

alleen nog putten uit de sfb-voorzieningen als je Van Werk naar Werk-

kandidaat bent. 

Voor de begeleiding van alle Van Werk naar Werk-kandidaten werkt 

Staatsbosbeheer samen met Workflow. Dat onderdeel van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken voert veel van dit soort trajecten uit, en heeft dus 

veel kennis, een groot netwerk en landelijke dekking. Vanuit onze eigen  

organisatie waarborgt een toetsingscommissie dat voorzieningen voor 

iedereen gelijk benaderbaar zijn en dat het beleid eenduidig wordt 

toegepast. De commissie adviseert over alle aanvragen.

Wil je graag serieus onderzoeken of je een andere baan of ander werk 

wilt? Of misschien weet je eigenlijk al dat je wilt stoppen met werken? 

Na overleg met je leidinggevende en je p&o-adviseur kan die laatste je 

aanmelden bij Workflow.  

W
is
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... er op Digitalis veel formulieren te vinden zijn op het gebied 

van personeel en organisatie, die je zelf kunt downloaden en 

invullen? Een formatiebouwsteen nakijken, een wijziging in je 

werkrooster doorgeven of een IKAP-formulier invullen: dat, en 

nog meer, kan via de personeelspagina’s op Digitalis.  

Welkom
  Per 1 januari zijn begonnen bij Staatsbosbe-

heer op Kasteel Groeneveld:

    Anja Bon-Brouwer: beheerder Publieke 

Zaken

    Jolanda Tuenter-Vermeer: medewerkster 

Publieke Zaken

    John Klok: beheerder Facilitair

    Steven Westers: medewerker Facilitair

    Aad van Wegen: medewerker Facilitair

   Bianca van Beest: medewerkster Publieke 

Zaken

   Rutger Paets: medewerker Facilitair

   Per 1 februari  is begonnen als financieel 

directeur: Peter van der Jagt.

Tijdelijke werkzaamheden 
(artikel 58):
    Per 1 januari werkt Jan Dommerholt 

(boswachter in district Groningen) als 

wagenparkbeheerder.

    Per 1 januari werkt Dianne Renders als 

boswachter VPR bij de divisie Beheer en 

Ontwikkeling, district Rivierenland.

   Per 1 januari werkt Tom van Uden als 

medewerker beheer bij de divisie Beheer 

en Ontwikkeling, district Rivierenland.

   Per 1 januari werkt Renske Leenaars (voor 

18 uur per week) als projectmedewerker 

gezondheid bij de afdeling Mens & 

Omgeving. Renske blijft voor 18 uur per 

week werkzaam als senior medewerker 

salarisadministratie bij de afdeling BEZ.

Jubilea
    15 februari: Karin Blanksma, boswachter 

Fryslân, 25-jarig jubileum. 

    1 februari: Bart Heidelberg, medewerker 

beheer divisie Beheer en Ontwikkeling, 

district Salland-Twente, 12½-jarig 

jubileum.

    1 maart: Jeroen Nijhuis, medewerker 

beheer divisie Beheer en Ontwikkeling 

district Rivierenland, 12½-jarig jubileum.

    15 maart: Rene Zegveld, beheerder 

administratie en projecten divisie Beheer 

en Ontwikkeling, afdeling Financiële 

Administratie, 12½-jarig jubileum.

    1 maart: Daan van den Heuvel, junior 

boswachter, divisie Beleven en Benutten, 

12½-jarig jubileum.

    1 maart: Saskia Linssen, medewerker 

beheer, 12½-jarig jubileum.

    5 maart: Imke de Jong, medewerker 

beheer, 40-jarig jubileum.

Speldje 
   1 januari: Geurt Verhoeks, beheerder, 

divisie Beleven en Benutten, 40 jaar bij 

Staatsbosbeheer.

Geboren
   Op 18 november 2013 is Esmee geboren, 

dochter van Richard Lennips en Ellen 

Dubbeldam. Richard is junior rentmeester 

bij de afdeling Grondzaken.

   Op 3 december 2013 is Jakob Jan 

geboren, zoon van Arno en Jolanda 

Paulus-Bandsma en broertje van 

Lammert. Arno is medewerker beheer in 

de BE Noard Fryslân.

Tot ziens
    Per 1 januari heeft Jan de Groot, 

boswachter in district Utrecht, Staatsbos-

beheer verlaten.

    Per 1 januari is John van den Berg, 

medewerker gebiedsontwikkeling,  

divisie Beleven en Benutten, uit dienst 

gegaan.

    Per 1 januari heeft Casper van Schuij-

lenborgh, controller, divisie Beleven en 

Benutten, de dienst verlaten.

    Per 23 maart zal Rob Danen,  

medewerker beheer, divisie Beheer en 

Ontwikkeling, district Rivierenland,  

met pensioen gaan.

    Per 1 januari heeft Bram de Boer, 

medewerker registratie en analyse, 

afdeling Gebouwen, Staatsbosbeheer 

verlaten.

    Per 1 januari: Joeri Lamers, project-

medewerker op Terschelling, einde 

contract.

    Per 1 januari: Sipke Boersma, leerling in 

BE Drentsche A Zuid.

    Per 1 februari is Felix van Heek, 

boswachter Drenthe Oost, met fpu.

Helaas in een vorig nummer 
vergeten te vermelden:
   Per 1 september 2013 is Dick Heesen, 

rayonmanager, divisie Beleven en  

Beutten, met keuzepensioen gegaan.

In memoriam 
Op 15 december is oud-opzichter Jan 

Rigterink op 77-jarige leeftijd overleden 

aan een hartstilstand. Hij was een oude 

getrouwe van Staatsbosbeheer. Begonnen 

als bosarbeider in het Reve-Abbertbos, klom 

hij op tot meewerkend voorman en werkte 

vanaf 1980 als opzichter in de boswachterij 

waar hij was begonnen. Die kende hij als 

geen ander, en gedurende de decennia dat 

hij de dagelijkse leiding in handen had, 

heeft hij een onmisbare impuls gegeven 

aan de bosontwikkeling. 

Jan was klein van stuk, maar groot van 

geest. Hij zag alles, wist alles wat er in ‘zijn’ 

bos omging en maakte de slogan ‘ogen 

en oren van het bos’ volkomen waar. We 

gaan hem missen. Wij wensen zijn vrouw, 

kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe 

dit verlies te dragen.

Op 8 januari is Pim Louwaars, districtshoofd 

Zuid-Hollandse Eilanden en Waarden, 

overleden. Een paar weken na zijn dood 

is het nog steeds onwerkelijk dat hij 

niet meer onder ons is. Ook uit de grote 

belangstelling en warme woorden op de 

herdenkingsbijeenkomst voor Pim op Fort 

Wierickerschans bleek hoe geliefd hij was. 

Verstand van zaken, altijd voor iedereen 

klaarstaan, een vaste factor, bevlogen, een 

warm persoon: die woorden herkende 

iedereen. 

Pim was sinds 1979 in dienst van 

Staatsbosbeheer. Hij heeft sindsdien als 

districtshoofd leiding gegeven aan alle 

districten in Zuid-Holland. Pim was er trots 

op Staatsbosbeheerder te mogen zijn. Hij 

liet zich niets op de mouw spelden, maar 

droeg zijn speld altijd op zijn jasje. Pim is 59 

jaar geworden.  Reageren? or@staatsbosbeheer.nl



WINTER // FEBRUARI - ApRIl

fEbRuaRI
HAARDHOUTMAAND
Februari is de haardhoutmaand bij Staatsbosbeheer.

feb

VOORJAARSVAKANTIE
Tijdens deze vrije dagen is er veel te beleven in onze gebieden. Mail je 
activiteiten aan redactie@staatsbosbeheer.nl, dan komen ze op de website.

15 feb t/m  
2 mrt

NIEUWSTE NAARBUITEN
Vandaag valt het lentenummer van naarbuiten in de bus. Veel leesplezier! 
#naarbuiten

NL DOET
De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Meld al je activiteiten aan via 
redactie@staatsbosbeheer.nl, dan komen ze op de website #nldoet

NATIONALE BOOMfEESTDAg
‘Kiezen voor bomen’ is een week vervroegd vanwege de gemeenteraads-
verkiezingen op 19 maart. Door heel Nederland planten kinderen vandaag 
bomen. Kan dat ook in jouw gebied? Voeg het toe op www.boomfeestdag.nl 
#boomfeestdag

12 mrt

21 mrt

21 & 22 mrt

MaaRT

apRIl

14 t/m 18 apr

19 & 20 apr 

20 & 21 apr

23 apr 

26 mrt

4 apr

WEEK VAN DE TEEK
Campagne van Stigas en GGD om mensen te informeren over de risico’s  
van tekenbeten.

START fORTENSEIZOEN
Dit weekeinde gaat op meerdere locaties het Fortenseizoen van start.  
Doe je ook mee? Mail je activiteit naar redactie@staatsbosbeheer.nl.

PASEN
Organiseer jij tijdens de paasdagen ook activiteiten? Mail ze aan  
redactie@staatsbosbeheer.nl. Dan komen ze op de website.

NIEUW STAMBLAD
Vandaag valt het nieuwe Stamblad op de deurmat. Veel leesplezier!

VELDSYMPOSIUM WILDERNIS  
Welke kansen en mogelijkheden biedt De Nieuwe Wildernis voor het beheer in 
de gebieden? Daarover gaat dit symposium voor alle mensen in het veld.

OPENINg KAMPEERSEIZOEN  
Het kampeerseizoen 2014 gaat van start.

*  In deze kalender zijn hashtags opgenomen. Die kun je gebruiken als je over de desbetreffende activiteit twittert. 

Data onder voorbehoud, kijk voor actuele informatie altijd op  
Digitalis: Actueel.


