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Jaarverslag 2019 

 

Bestuur Stichting Part-Ner  

Het bestuur van Stichting Part-Ner bestond in 2019 uit: 

- Dhr. J. Hak (voorzitter) 

- Dhr. R. van Woudenberg (secretaris/penningmeester) 

- Dhr. H. Bartelink (lid) 

Het bestuur werd bijgestaan door een adviseur, dhr. A. Willems. 

De directie werd gevoerd door mevr. T. de Vries. 

 

 

Vergaderingen 

Het bestuur van Part-Ner heeft in 2019 drie keer vergaderd. Er is regelmatig telefonisch en per mail 

overleg tussen de voorzitter en de directeur respectievelijk de penningmeester en de directeur.  

Wijzigingen kwaliteitshandboek 

Er zijn in 2019 geen wijzigingen geweest in het handboek van Part-Ner. 

Geschillen 

Er zijn geen geschillen geweest in 2019. 

Belangrijkste onderwerpen 

1. De organisatie en invulling van de terreinbezoeken en de APK’s (verplichte bijeenkomst voor 

deelnemers, eens per 4 jaar, met betrekking tot de beheeradministratie en kennisuitwisseling) is een 

voortdurend aandachtspunt. Part-Ner wil zinvolle terreinbezoeken organiseren die bijdragen aan 

verdere kennisontwikkeling van de beheerders. Met de groei van het aantal deelnemers organiseren 

we er steeds meer en zijn er meer financiële mogelijkheden om externe deskundigheid te betrekken 

bij de voorbereiding.  

Bij de APK’s is het steeds uitproberen wat het beste werkt en hoe we het meest efficiënt alles 

organiseren. 

2. Dit jaar stond de ontwikkeling van een eigen certificaat natuurbeheer op de agenda. Er zijn 

gesprekken geweest met de Raad van Accreditatie en met Certima over de mogelijkheden van het 

ontwikkelen van een officieel certificaat natuurbeheer.  

Een eerste concept van een eigen reglement certificering is voorgelegd aan Brana als potentieel 

gebruiker van het certificaat. Brana is de branchevereniging van natuurbegraafplaatsen in Nederland 

en vraagt van haar deelnemers een certificaat natuurbeheer. In 2020 zal het model verder worden 

ontwikkeld. 

3. Er is veel tijd besteed aan het begeleiden van de bouw van het ICT-systeem voor de ‘nieuwe’ 

collectieven (die sinds 2017 aanvragen SNL verzorgen voor hun deelnemers) en alles wat daaruit 

voortkomt. Zo is er meegedraaid in een werkgroep rond procesafspraken SNL met provincies samen 

en coördineert Part-Ner namens Natuurcollectieven Nederland een opdracht om de beschikking 

2019 goed ingetekend te krijgen zodat collectieven niet in de problemen komen met de uitbetaling. 
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Het bestuur van Part-Ner heeft het afgelopen jaar met veel plezier gebruik gemaakt van het kantoor 

van de FPG als post- en bezoekadres en van de halve dag per week secretariële ondersteuning (in de 

persoon van mevrouw Scholman van de FPG).  

Naast mevrouw De Vries is mevrouw Hietink twee dagen per week actief geweest met o.a. de 

begeleiding van de aanvragen, het organiseren van de startbijeenkomsten, de APK’s en de 

terreinbezoeken.  

 

 

Samenwerking met andere organisaties 

 

Natuurcollectieven Nederland 

Er is nauw samengewerkt met de stichting Natuurcollectieven Nederland en met de individuele 

collectieven.  Part-Ner ondersteunt de zeventien collectieven die zijn aangesloten bij NCN  en zet zich 

in voor de landelijke belangenbehartiging voor haar deelnemers die in de meeste gevallen ook 

deelnemer zijn van een collectief. Zo is Part-Ner, mede namens Natuurcollectieven Nederland, dit 

jaar aangesloten bij de Taakgroep Natuur, een overleg waar beheerders en provincies het samen 

hebben over alles wat met het natuurbeheer binnen de SNL te maken heeft. 

 

Stichting Certificering SNL 

Er is veel contact tijdens de aanvraagperiode met de stichting Certificering, in december is de 

aanvraag 2019 op de werkvloer met elkaar geëvalueerd. Het aanvraagproces begint steeds beter te 

lopen. Vooral waar het gaat over de aanvraagtitel is nu duidelijk wat er vanuit juridisch oogpunt aan 

de deelnemers moet worden gevraagd.  

Op bestuurlijk niveau is er meerdere malen contact geweest tussen de voorzitter van de Stichting 

Certificering SNL en de voorzitter van Part-Ner. Rollen en verantwoordelijkheden zijn helder. Part-

Ner is ondersteunend en faciliterend naar haar deelnemers waar het gaat over de aanvragen, de 

terreinbezoeken en hun beheeradministratie. 

 

BIJ12, Boerennatuur, provincies 

Verder is er veel contact geweest met BIJ12, Boerennatuur en de provincies. Met elkaar wordt hard 

gewerkt aan het opzetten van een goede uitvoering van de SNL-regeling voor de (kleine) beheerders. 

De terreinbezoeken over het ontwikkelen van Kruidenrijk grasland zijn georganiseerd in nauwe 

samenwerking met Wim Schippers van Aardewerk Advies. De terreinbezoeken waren een succes en 

er is een uitgebreid verslag gemaakt en met de nieuwsbrief verspreid. Ook hebben we deelnemers in 

de gelegenheid gesteld het boekje ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’ wat Wim Schippers heeft 

geschreven, voor een gereduceerde prijs te bestellen. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. 
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Verplichtingen Part-Ner 

 

Verantwoordingen 

Er zijn 482 verantwoordingen van 2018 opgevraagd. Er zijn sechts zeventien niet direct ontvangen. 

Deze deelnemers hebben begin 2020 een bericht gehad en er wordt nog contact met hen 

opgenomen zodat 2018 én 2019 verantwoord worden. 

Heel veel verantwoordingen hebben van ons een inhoudelijke reactie gehad. Gezien de enorme 

stroom nieuwe aanvragers lukt dat ons nog niet op alle verantwoordingen. Wel doen we dan een 

snelle check of alles erin staat wat erin moet staan. 

 

Startbijeenkomsten 

Er zijn 8 startbijeenkomsten georganiseerd. Ook dit jaar waren dat weer goede momenten waarop 

we direct contact hadden met nieuwe deelnemers.  Dit jaar hebben we bij de startbijeenkomst elke 

deelnemer alvast het format van de verantwoording uitgereikt en ook toegestuurd. We hopen dat 

daarmee voor nieuwe deelnemers nog duidelijker is wat we van een verantwoording verwachten. 

 

APK’s 

Er zijn dit jaar 120 deelnemers geselecteerd voor een APK. De eerste serie van die APK’s heeft 

plaatsgevonden in de laatste drie maanden van het jaar, de andere serie vindt plaats in de eerste drie 

maanden van 2020. We hebben dit jaar gewerkt met een vast formulier voor de APK. De deelnemers 

kunnen zo van tevoren al de check doen of hun beheeradministratie compleet is. Tijdens de APK 

kunnen we daar dan vrij snel doorheen. We nemen de auditformulieren in en verwerken die in ons 

systeem. Elke deelnemer krijgt het formulier dan weer toegestuurd met eventueel documenten die 

men nog mist. 

Dit jaar zijn we met de deelnemers in gesprek gegaan over hun eigen jaarlijkse evaluatie. De 

evaluatie is belangrijk. Deze jaarlijkse evaluatie vormt samen met het logboek en de gegevens uit 

bijeenkomsten de basis voor de verantwoording.  

 

Terreinbezoeken 

Er zijn 11 terreinbezoeken georganiseerd die bezocht zijn door 259 personen, waarvan 196 

certificaathouder waren. Bij de terreinbezoeken met het thema Ontwikkeling kruidenrijke graslanden 

was Wim Schippers mee als externe deskundige. Hij is de schrijver van de veldgids over het 

ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Dit waren zeer boeiende bijeenkomsten.  

Een terreinbezoek in de rietlanden van de Wieden is altijd fijn. Wat een kennis van -  en liefde voor 

het gebied zien we bij de rietsnijders. Het bespreken van kansen en knelpunten voor het gebied is 

belangrijk, vooral ook met de medewerkers van de provincie.  

Het terreinbezoek in Brabant stond in het teken van de monitoring. Binnen het collectief Brabant 

doen sinds dit jaar veel deelnemers zelf de monitoring.  Het terreinbezoek in Utrecht was voor 

beheerders met bos in hun aanvraag. 
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Bij elk terreinbezoek wordt het Natuurcollectief betrokken en bijna altijd waren medewerkers van de 

verschillende provincies aanwezig. Het contact met de provincie, zo in het veld,  wordt als waardevol 

ervaren. 

 

 

 

Activiteit Resultaat 

Verantwoordingen  

Er zijn 482 verantwoordingen opgevraagd Er zijn 17 verantwoordingen niet ontvangen. 

Met deze deelnemers wordt begin 2020 contact 

opgenomen omdat dan ook de verantwoording 

2019 weer wordt gevraagd. 

  

Startbijeenkomsten  Er zijn 8 startbijeenkomsten georganiseerd 

waar 95 deelnemers zijn geweest. 

  

Terreinbezoeken  

Utrecht 

Te gast bij/op Lg Langbroek, C. Damen en Lg 

Hindersteyn 

Ontwikkeling kruidenrijke graslanden N12.02 en 

N10.01 

27 personen 

O.l.v. Wim Schippers 

Provincie aanwezig 

Collectief aanwezig 

Noord Holland 

Te gast bij P. Maas (Limosahoeve) 

Ontwikkeling kruidenrijke graslanden N13.01 

28 personen 
O.l.v. Wim Schippers 
Provincie aanwezig 

Collectief aanwezig 

Groningen 

Te gast bij J. Arends 

Ontwikkeling kruidenrijke graslanden N12.02 en 

N13.01 

27 personen 
O.l.v. Wim Schippers 
Provincie aanwezig 

Collectief aanwezig 

Overijssel 

Te gast bij G. Knobbe 

Rietlanden  

41 personen 
Provincie aanwezig 

Collectief aanwezig 

Brabant 

Te gast bij E. Anssems (Heining en Hoef) 

Ontwikkeling kruidenrijke graslanden N12.02 en 

N13.01 

15 personen 
O.l.v. Wim Schippers 
Provincie aanwezig 
Collectief aanwezig 

Zuid Holland 

Te gast bij M. Sonneveld-Littel (De Plas) 

Ontwikkeling kruidenrijke graslanden N12.02 en 

N10.01 

16 personen 
O.l.v. Wim Schippers 
Provincie aanwezig 
Collectief aanwezig 
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Gelderland 
Te gast bij Stichting Berkel en Slinge 
Ontwikkeling kruidenrijke graslanden N12.02 

30 personen op de ochtend 
O.l.v. Wim Schippers 
Provincie aanwezig 
Collectief aanwezig 

Gelderland 
Te gast bij Stichting Berkel en Slinge 
Ontwikkeling kruidenrijke graslanden N12.02 

25 personen in de middag 
O.l.v. Wim Schippers 
Collectief aanwezig 

Overijssel 
Te gast bij Stichting Het Lierderbroek 
Ontwikkeling kruidenrijke graslanden N13.01 

30 personen op de ochtend 
O.l.v. Wim Schippers 
Provincie aanwezig 
Collectief aanwezig 

Brabant 
Te gast bij Ketelwald BV 
Monitoring graslanden 

18 personen in de middag 
i.s.m. Natuurcollectief Brabant 

Utrecht 

Te gast bij G. Stratenus 

N15.02 Dennen-, eiken-, beukenbos 

11 personen 

Collectief aanwezig 

  

APK’s  

6 APK’s geweest; andere worden begin 2020 
georganiseerd 

120 deelnemers zijn geselecteerd. Tijdens de 
eerste 6 APK’s zijn 49 geweest.  

 

 

Aantal leden en mutaties 

Er hebben zich 109 nieuwe deelnemers aangemeld en 5 

deelnemers voor een  ‘vooraankondiging koop’. Zij gaan 

certificeren zodra de koop van de grond is gesloten. Er 

waren veel deelnemers die een uitbreidingsaanvraag 

gingen doen binnen hun al lopende SNL-aanvraag. Dit 

betekent voor ons vaak revisie, omdat bij een nieuw 

beheertype een aanvraag nogmaals langs de Stichting 

Certificering moet.  

Er hebben 12 deelnemer het contract opgezegd. Reden 

voor opzegging is meestal verkoop van grond of het niet 

(meer) ontvangen van SNL. Verder zijn er een aantal 

certificaten samengevoegd en zijn een aantal 

aanmeldingen van 2019 uiteindelijk vervallen omdat de 

aanvraag SNL niet doorging.  

In totaal hadden we op 31 december 714 deelnemers. 

 

 

Aanvragen certificaat 

In de eerste maanden van 2019 is Part-Ner druk bezig geweest met de begeleiding van deelnemers 

bij de aanvraag van het certificaat. Op 1 oktober 2019 hadden alle deelnemers hun certificaat. 

jaar

aantal 

certificaathouders

2012 3

2013 15

2014 18

2015 22

2016 2

2017 271

2018 151

2019 106

aanmelding 2020 109

aanmelding 2021 10

aankoop 7

overig 0

714
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Nieuwsbrieven 

Er zijn dit jaar drie nieuwsbrieven uitgegeven. De informatie met betrekking tot de verantwoording 

en de verandering van postadres van Part-Ner is niet in december verstuurd, maar in de tweede 

week van januari 2020.  

 

 

 

 

 

Mailing deelnemers 

Er is dit jaar een grote mailing 

de deur uit gegaan naar alle 

deelnemers die op dat moment 

hun certificaat hadden of 

waarvan de aanvraag was 

ingediend. Part-Ner kreeg 

regelmatig de vraag of zij ook 

een bordje had waarop 

duidelijk werd gemaakt dat het 

beheer gecertificeerd wordt 

uitgevoerd. Part-Ner heeft 

daaraan gehoor gegeven en 

aan bijna 600 deelnemers een 

bordje gestuurd. Part-Ner heeft 

veel leuke reacties en foto’s 

van de opgehangen bordjes 

ontvangen. 
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Resumerend 

Het was een jaar waarin weer veel is gebeurd. Prachtige terreinbezoeken en goede gesprekken met -

en tussen deelnemers. Collectieven die steeds meer hun plek vinden in hun provincie en weer een 

grote groep beheerders die kiest voor een zelfstandig certificaat. 

Part-Ner heeft financieel een goed jaar gedraaid. De uitgaven waren conform begroting en het 

eindresultaat was voorzichtig in de plus. 

 

Vooruitkijkend 

De eerste maanden van 2020 is het druk met alle nieuwe aanvragers en de verantwoordingen die 

binnen komen. Verder moet er nog een groep ‘op APK’. In mei gaan we dan weer los met de 

terreinbezoeken. Na de zomervakantie starten dan weer de startbijeenkomsten en de volgende 

ronde APK’s. Door alles efficiënt te organiseren en goed te plannen kunnen we veel werk verzetten 

met een kleine organisatie. Daar werken we aan: de kosten zo laag mogelijk zodat het geld terecht 

komt daar waar het voor bedoeld is: het beheer van de natuur! 

 

 

Het bestuur 

18-1-2020 


