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Jaarverslag 2018 

 

1. Bestuur Stichting Part-Ner  

Het bestuur van Stichting Part-Ner bestond in 2018 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 (opperhoutvester Kroondomein Het 

Loo). 

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

 

2. Vergaderingen 

Het bestuur van Part-Ner heeft in 2018 drie keer vergaderd. Twee maal fysiek en eenmaal 

electronisch. Er is regelmatig telefonisch overleg tussen de voorzitter en de directeur en de 

penningmeester en de directeur. Verder is er twee keer een fysiek overleg geweest tussen de 

penningmeester en de directeur. 

Wijzigingen kwaliteitshandboek 

Er zijn in 2018 geen wijzigingen geweest in het handboek van Part-Ner. 

Geschillen 

Er zijn geen geschillen geweest in 2018. 

Belangrijkste onderwerpen 

1. De enorme groei van deelnemers en daarmee de organisatie van het geheel vragen het grootste 

deel van de tijd. Het uitwisselen van kennis tussen deelnemers stimuleren is een belangrijk 

speerpunt. 

2. Belangrijk onderwerp is steeds de transitie van de kleine beheerders. Het gaat veel over de 

samenwerking tussen Part-Ner en de collectieven. Hoe gaat dat nu en hoe zou dat in de toekomst er 

het beste uit kunnen zien. Deze discussie zal de komende jaren nog blijven spelen. 

Er is wederom veel tijd besteed aan de begeleiding van de collectieven en de landelijke overleggen 

over het SNL systeem. Verder is veel tijd gaan zitten in de opbouw van een ICT systeem voor de 

collectieven. 

3. Zoals in elke organisatie in Nederland is tijd besteed aan de uitvoering van de AVG. 

 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar nog steeds met veel plezier gebruik gemaakt van het kantoor 

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

mevrouw Scholman van de FPG. Naast de vier dagen per week die mevrouw de Vries werkte is 

mevrouw Hietink twee dagen per week actief geweest met o.a.de begeleiding van de aanvragen, het 

organiseren van de startbijeenkomsten, APK’s en terreinbezoeken. Wij hebben dit afgelopen jaar 

veel contact gehad met onze deelnemers.  

 

 

 

 



   
 

2 
 

3. Verplichtingen Part-Ner 
(zie ook schema volgende pagina) 

 

Verantwoordingen 

Er zijn 363 verantwoordingen van 2017 opgevraagd. Er zijn drie niet ontvangen. Met deze 

deelnemers is een afspraak gemaakt (één deelnemer wil graag een revisie van het handboek naar 

nieuw format en de twee anderen willen graag hulp bij het opstarten). 

Waar nodig hebben deelnemers van ons een reactie gehad op de verantwoordingen hebben van ons 

een reactie gehad. Ons eerste doel is dat mensen in een cyclus gaan werken, dus zich aan het eind 

echt afvragen wat gaat goed en wat moet anders en dat vervolgens weer vertalen naar het volgende 

jaar. Daarnaast willen we met deelnemers de vraag gaan beantwoorden: wat kan een 

verantwoording nog meer opleveren, hoe gebruik je die optimaal. 

 

Startbijeenkomsten 

Er zijn in dit jaar 21  startbijeenkomsten georganiseerd. De invulling van de startbijeenkomsten 

stellen we bij door o.a. te kijken naar de verantwoordingen die binnen komen. Aan de 

verantwoordingen kunnen wij zien waar voor deelnemers de knelpunten zitten in het beginnen met 

werken met het systeem. 

De startbijeenkomsten zijn geweldig leuke bijeenkomsten. Het is mooi om een gezicht te krijgen bij 

de namen en mooi om deelnemers aan de gang te helpen. 

 

APK’s 

Er zijn 8 APK’s georganiseerd waarbij 49 deelnemers aanwezig zijn geweest. Het thema van de APK’s 

was het vernieuwde handboek. Alle deelnemers van vóór 2017 hebben een aanvraag gedaan binnen 

de oude formats. Met hen is gekeken of hun handboek aanvullingen of zelfs een revisie nodig heeft 

om in de lijn van de aanpassingen in het nieuwe handboek te werken. Waar mogelijk adviseren we 

om dat samen te laten vallen met een nieuwe SNL aanvraag. Dan zijn alle gegevens weer up to date. 

 

 

Terreinbezoeken 

Er zijn dit jaar acht terreinbezoeken georganiseerd. Voor de terreinbezoeken zijn we meestal te gast 

bij één van de certificaathouders en soms bij bijvoorbeeld een landschap. Wat ons altijd opvalt is de 

enorme gastvrijheid waarmee we worden ontvangen. Wij zijn daar erg blij mee. 

Totaal hebben 194 personen de terreinbezoeken bijgewoond. Hiervan waren 165 certificaathouders. 

Acht certificaathouders zijn vaker op een terreinbezoek geweest. Dit waren voldoende deelnemers 

volgens het systeem van de verplichte terreinbezoeken. 
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Activiteit Resultaat 

Verantwoordingen  

Er zijn 343 verantwoordingen opgevraagd Er zijn 3 verantwoordingen niet ontvangen. Met 

deze deelnemers is contact geweest. Eén van 

hen gaat een revisie aanvraag doen en met 

twee wordt een afspraak gemaakt om te helpen 

bij het opstarten. 

  

Startbijeenkomsten deelnemers 2017 Begin 2018 zijn de resterende 

startbijeenkomsten (13 stuks) voor de 

deelnemers van instap 2017 georganiseerd.  

155 deelnemers zijn op startbijeenkomst 

geweest. Er moeten nog 2 deelnemers van die 

groep. Met hen is contact opgenomen. 

Startbijeenkomsten deelnemers 2018 Eind 2018 zijn er 8 startbijeenkomsten 

gehouden voor de deelnemers van instap 2018. 

Begin 2019 volgen er nog enkele voor de 

deelnemers van deze groep. 

  

Terreinbezoeken  

Zeeland  

Te gast op Landgoed Prinsenhoeve 

Open Duin (N 08.02) 

Vochtige Duinvallei (N 08.03) 

17 personen 

Gelderland  

Te gast op Kroondomein Het Loo 

Droge heide N07.01 

36 personen 

Noord Holland 

Te gast bij Nils Spaans 

Vochtig weidevogelgrasland N13.01 

25 personen; workshop i.s.m. VBNE 

Overijssel 

Te gast bij Gerrit Smit 

Gemaaid rietland N05.02  

Veenmos rietland N06.01 

26 personen; workshop i.s.m. VBNE 

Utrecht 

Te gast op Landgoed Sandenburg 

Essenhakhout 

19 personen 

Drenthe  

Te gast bij Heerlijkheid De Eese 

natuurbrandbeheersing 

19 personen 

i.s.m. Instituut Fysieke Veiligheid 
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Gelderland  

Te gast bij H.J. Menkhorst 

Houtwallen en singels; bestrijden vogelkers 

29 personen 

Brabant 

Te gast bij natuurbeschermingsvereniging 

Altenatuur 

Grienden  

25 personen 

  

APK’s  

8 APK’s georganiseerd 52 deelnemers uitgenodigd; 49 deelnemers zijn 
geweest. Met de andere drie is een aparte 
afspraak gemaakt. 

 

4. Aantal leden en mutaties 

Er hebben zich 120 nieuwe deelnemers aangemeld en 2 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. Van sommigen hiervan 

moest het handboek opnieuw naar de Stichting certificering SNL. 

Er hebben 4 deelnemer het contract opgezegd. Reden voor opzegging is meestal verkoop van grond 

of het niet ontvangen van SNL.  

In totaal hadden we op 31 december 2018 634 deelnemers.  

 

5. Aanvragen certificaat 

In de eerste maanden van 2018 is Part-Ner druk bezig geweest met de begeleiding van deelnemers 

bij de aanvraag van het certificaat. Op 1 oktober 2018 hadden alle deelnemers hun certificaat. 

 

6. Nieuwsbrieven 

Er zijn dit jaar vier nieuwsbrieven uitgegeven. Bij de nieuwsbrief in december is de verantwoording 

digitaal meegestuurd.  

 

7. Vergaderingen met de Stichting Certificering SNL 

In 2018 zijn het bestuur van Stichting Part-Ner en het bestuur van de Stichting Certificering SNL één 

keer bij elkaar geweest. Afgesproken is om te komen tot een gezamenlijk afsprakenkader waar 

elkaars verantwoordelijkheden, taken en verplichtingen duidelijk in staan. 

Op de werkvloer is een evaluatie geweest over de aanvraag van het certificaat in 2018. Met elkaar 

zijn de verbeterpunten besproken en waar nodig zaken binnen het aanvraagproces aangepast.  

Het bestuur van de Stichting Certificering en het bestuur van Part-Ner hebben constructief 

samengewerkt. 

 

8. Samenwerking met andere organisaties 

Er is veel samengewerkt met de Natuurcollectieven in Nederland, de andere collectieven in 

Nederland en de provincies. Met elkaar wordt hard gewerkt aan het opzetten van een goede 

uitvoering van de SNL regeling voor de (kleine) beheerders. 
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Om te komen tot een breed kennisnetwerk natuur in Nederland zoekt Part-Ner samenwerking met 

andere organisaties, zoals de VBNE, het Instituut Fysieke veiligheid en de grote terreinbeheerders.  

In 2018 hebben we twee van onze terreinbezoeken in samenwerking met de VBNE georganiseerd in 

de vorm van workshops. Samen met de beheerders hebben we gewerkt aan nieuwe richtlijnen voor 

het beheer van de rietlanden en de weidevogelgraslanden. Deze richtlijnen staan voor beheerders 

ter beschikking op de site van BIJ12. 

Samen met het Instituut Fysieke Veiligheid hebben we een dag over natuurbrandpreventie 

georganiseerd. Een thema wat door de droge zomer in dit jaar natuurlijk brede belangstelling had. In 

2019 willen we hier een vervolg aan gaan geven. 

 

9. Resumerend 

Het hele jaar heeft in het teken gestaan van contact met onze deelnemers. Dat is wat we het liefste  

doen: de kennisoverdracht tussen deelnemers op gang brengen en bijdragen aan de verdere 

ontwikkeling van hun kennis. 

De transitie kleine beheerders kost veel tijd. Maar het is mooi om te zien hoe de samenwerking 

tussen de collectieven en hun provincies goed op gang komt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan 

een SNL systeem wat voor iedereen goed werkt. 

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

eindresultaat was voorzichtig in de plus. 

 

Vooruitkijkend 

Omdat we veel vragen kregen over het beheer van de (kruidenrijke) graslanden hebben we 

deelnemers de mogelijkheid gegeven om via Part-Ner het boekje ‘Ontwikkelen van kruidenrijk 

grasland’ van W. Schippers tegen een gereduceerd tarief aan te schaffen. In 2019 worden er 7 

terreinbezoeken rond de graslanden georganiseerd waarbij dhr. Schippers aanwezig zal zijn. 

Verder willen we nog aandacht besteden aan natuurbrandpreventie. Er komt een terreinbezoek over 

de rietlanden en een terreinbezoek in Brabant waarbij het zal gaan over de monitoring. 

Er zullen voldoende APK’s en startbijeenkomsten worden georganiseerd. 

 

We willen een informatiebijeenkomst in elke provincie gaan verzorgen om de medewerkers die te 

maken hebben met de SNL eens bij te praten over de werkwijze binnen het eigen certificaat en de 

werkwijze van de collectieven. 

 

Verder blijven we nadenken over de toekomst. Hoe organiseren we alles rond het certificaat en de 

SNL aanvraag op zo’n manier dat het voor iedereen (de beheerders, de provincies, de collectieven) 

het beste is. Daarbij houden we het doel voor ogen: met zijn allen werken aan behoud en 

ontwikkeling van natuur in Nederland. 

 

Het bestuur 

14-3-2019 


