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1. Stichting Part-Ner 

Na afronding van het project certificering in december 2014 waarbinnen het 

Kwaliteitshandboek Particulier Natuurbeheer is ontwikkeld heeft de Federatie Particulier 

Grondbezit (FPG) besloten de certificering te verzelfstandigen. Daarvoor is begin 2015 de 

stichting Part-Ner opgericht.  

Het bestuur van Part-Ner bestaat uit de volgende leden: 

Dhr. J. Hak (voorzitter) 

Dhr. R. van Woudenberg (secretaris/penningmeester) 

Dhr. H. Bartelink 

In de Raad van Advies heeft zitting: 

Dhr. A. Willems 

Het bestuur heeft mevr. T. de Vries aangesteld als coördinator. 

Er is gewerkt met vier werkgroepen, werkgroep Noord, Oost, West en Zuid, die elk een eigen 

voorzitter en secretaris hadden. De voorzitters van de werkgroepen vormen de Landelijke 

werkgroep.  

 

Deelnemer aantal 

In totaal zijn er nu rond de 80 deelnemers. De doelstelling van groei naar 120 deelnemers is 

niet gehaald. Actieve werving in de tweede helft van het jaar is door de ziekte van Ekko 

Aertsen niet van de grond gekomen.  Maar meer nog hebben we last gehad van een 

stagnerende groei van aanvragen in de afgelopen twee jaar door de onduidelijke 

ontwikkelingen rond de verplichte certificering en het uitstel hiervan naar 2017. 

 

2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 

De belangrijkste werkzaamheden dit jaar waren: 

A. De oprichting en inrichting van de eigen organisatie van Part-Ner.   

B. Voldoen aan de werkwijze van het kwaliteitssysteem en alle verplichtingen die daaruit 

voortvloeien.  

C. Beginnen met het opzetten van Natuurcollectieven voor de kleinere certificaathouders. 

D. Ondersteuning ontwikkeling werkwijze collectief aanvragen en implementatie daarvan. 

 

A. De oprichting en inrichting van de eigen organisatie van Part-Ner 

De oprichting van een nieuwe organisatie is met name praktisch veel werk geweest: 

statuten, nieuw bestuur, eigen huisstijl, inlichten van deelnemers en andere 
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belanghebbenden, opzetten van de organisatie, website enzovoort. Dit heeft de eerste vier 

maanden de meeste tijd gevraagd. 

Bij alles stond de doelstelling van Part-Ner voorop: een kwaliteitssysteem wat toegang geeft 

tot het certificaat SNL met een simpele werkwijze voor beheerders en zo laag mogelijke 

kosten. Maar ook een kwaliteitssysteem waarbinnen mogelijkheden liggen voor deelnemers 

voor groei van kennis en verbetering van de kwaliteit van hun beheer.  

De organisatie wordt zo eenvoudig mogelijk opgebouwd. Belangrijk voor de deelnemers is 

dat de werkgroepen hun werk goed (kunnen) doen en de totale organisatie jaarlijks voldoet 

aan de verplichtingen die in het kwaliteitshandboek staan. De coördinator is door het 

bestuur aangesteld om dit te bewaken. Elke werkgroep heeft een (betaalde) secretaris voor 

het uitvoeren van de binnen het systeem verplichte werkzaamheden. 

Het kwaliteitshandboek is aangepast aan de huisstijl van Part-Ner en de wijzigingen en 

aanvullingen van de afgelopen twee jaar zijn verwerkt. Het handboek is inmiddels digitaal 

beschikbaar. Het laten maken van nieuwe mappen en drukken van het handboek staat in de 

planning voor begin 2016. 

 

B. Voldoen aan de werkwijze van het kwaliteitssysteem en alle verplichtingen die daaruit 

voortvloeien. 

Vergaderen volgens vergaderschema: Er is dit jaar vergaderd door bestuur, Landelijke 

werkgroep en werkgroepen volgens het schema uit het kwaliteitshandboek en de verplichte 

onderwerpen zijn behandeld. De secretarissen zijn (als proef) aangeschoven bij de 

vergaderingen van de Landelijke werkgroep. Dit is goed bevallen en krijgt zijn voortzetting in 

2016. In de Landelijke werkgroep is veel tijd besteed aan de opzet en invulling en daarna de 

evaluatie van de interne audit.  

Aanleveren van materialen: Door de deelnemers zijn de verplichte materialen bij hun 

werkgroep aangeleverd. Hierop is toegezien door de secretaris en voorzitter van de 

werkgroep. Bevindingen zijn besproken in de werkgroepen. 

Interne audits: In elke werkgroep is een interne audit afgenomen. Gewerkt is met een 

nieuwe checklist (op voorstel van de Stichting Certificering n.a.v. de externe audit in 

december 2014). Afgesproken in de Landelijke Werkgroep was dat de secretaris van 

werkgroep Zuid alle intern audits zou afnemen. Dit om de eenduidigheid te bewaken en 

daarna goed te kunnen evalueren.  

Alle interne audits zijn goed verlopen.  Met name het onderlinge contact en uitwisseling 

tussen deelnemers wordt als waardevol ervaren. De invulling van de interne audit en de 

checklist  zijn nog voor verbetering vatbaar. Hier willen we komend jaar, ook in 

samenwerking met de Stichting Certificering, weer een verbeterslag maken. 
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Terreinbezoeken: Dit jaar zijn in totaal zeven terreinbezoeken georganiseerd waarvan vier in 

samenwerking met de VBNE in het kader van OBN Kennisnetwerk waarbij in samenspraak 

met beheerders gewerkt is aan beheeradviezen voor het Portaal Natuur en Landschap van 

de gezamenlijke provincies. Dit was een succes en VBNE en Part-ner willen hier in 2016 graag 

een vervolg aan geven. Het enthousiasme van deelnemers bij de terreinbezoeken is altijd 

weer ontzettend leuk, de kennis die aanwezig is maakt de terreinbezoeken zeer waardevol. 

Externe audit: Ook dit jaar is er weer een externe audit afgenomen (november). Dit jaar op 

werkgroep West en een deelnemer van die werkgroep. Op beide plekken waren de 

bevindingen van de auditoren positief. Het officiële verslag van deze audit komt begin 2016. 

Ook binnen de externe audit kwam de interne audit aan de orde; opmerkingen hierover 

waren vergelijkbaar met die binnen de Landelijke werkgroep waren gemaakt. Eén en ander 

zal ook aan de orde komen bij de evaluatie van het auditplan van de Stichting Certificering 

SNL in 2016. 

Uitnodigingen en programma 2016: Eind december zijn de uitnodigingen voor audits en 

terreinbezoeken naar de certificaathouders verstuurd. 

Nieuwsbrieven: Er zijn dit jaar drie nieuwsbrieven verzonden. 

Administratie: De administratie behorend bij het systeem is de afgelopen jaren opgeslagen 

in Dropbox. Dit gaat niet altijd goed en daarom is alles ook opgeslagen op het netwerk van  

de FPG. De Stichting Certificering is bezig een digitaal systeem te bouwen waar alle 

aanvragen kunnen binnenkomen en worden opgeslagen. Bedoeling is dat Part-Ner ook 

gebruik kan gaan maken van dit systeem. Eerste helft 2016 moet dit klaar zijn. 

 

C. Beginnen met het opzetten van Natuurcollectieven voor de kleinere certificaathouders. 

In april 2015 heeft de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland (BACVP) het besluit 

genomen dat vanaf 2016 kleine beheerders binnen de SNL collectief moeten gaan aanvragen 

waarbij certificering (gezamenlijk of individueel) verplicht wordt. Omdat Part-Ner inmiddels 

in elke provincie kleine gecertificeerde beheerders heeft is zij direct begonnen met een 

onderzoek naar mogelijkheden voor het opzetten van een collectief voor kleine beheerders 

met een eigen certificaat. Dit heeft geleid tot inmiddels drie officiële Natuurcollectieven 

(Friesland, Utrecht en Brabant) en nog eens acht in opstart. Daarmee heeft bijna elke 

provincie een Natuurcollectief van kleine gecertificeerde beheerders. Inmiddels hebben de 

gezamenlijke provincies de werkwijze van de Natuurcollectieven goedgekeurd. 

Part-Ner heeft bij bovengenoemde ontwikkelingen rentmeesters, FPG, adviesbureaus, 

agrarische collectieven en organisaties van digitale beheersystemen betrokken. Er is ook 

overleg geweest met SCAN om te kijken waar we konden samenwerken. Toen is besloten de 

Natuurcollectieven apart van de Agrarische collectieven op te zetten om alles niet  nog 
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ingewikkelder te maken. Het grootste deel van de tijd van de coördinator is vanaf half april 

hierin gaan zitten. 

Wat betreft de invoering van verplichte certificering verwachten we een grote instroom aan 

aanvragen voor een certificaat. Stichting Certificering SNL en Part-Ner werken samen aan de 

voorbereiding hiervan.  

Invoering van de wijzigingen binnen de SNL is inmiddels uitgesteld naar 1 januari 2017. 

 

D. Ontwikkeling werkwijze collectief aanvragen en implementatie daarvan. 

Inmiddels zijn de gezamenlijke provincies gestart met de ontwikkeling van een werkwijze van 

aanvragen voor kleine beheerders en de implementatie daarvan, de aanpassing van de 

verordening en de organisatie per provincie. Hiervoor is door de Werkgroep Natuur van 

BIJ12 een werkgroep kleine beheerders in het leven geroepen. Part-Ner en Unie van 

Bosgroepen ondersteunen deze werkgroep waar nodig.  

 

3. Samenwerking met andere organisaties 

FPG 

De verzelfstandiging is goed verlopen. Per 1 januari 2016 worden ook de financiën 

overgedragen. Het kantooradres van Part-Ner is bij de FPG. Part-Ner maakt gebruik van een 

aantal diensten van de FPG, o.a. voor het secretariaat.  De toekomstige samenwerking zal in 

de komende tijd zijn vorm krijgen, zowel landelijk met de FPG als ook provinciaal met de 

provinciale verenigingen van de FPG.  

Stichting Certificering SNL 

De contacten met de Stichting Certificering zijn erg plezierig. Er is vertrouwen bij de Stichting 

Certificering in het certificeringsmodel van Part-Ner. Wat betreft het aanvraagtraject valt er 

nog het één en ander te verbeteren en moeten verantwoordelijkheden duidelijker worden 

vastgelegd. Dit wordt in 2016 verder opgepakt. 

Part-Ner hecht aan deze samenwerking omdat in de open en constructieve sfeer gezamenlijk 

gewerkt wordt aan de verdere ontwikkeling van het certificeringsmodel van Part-Ner. 

VBNE 

Samenwerking met de VBNE speelt zich vooral af op het terrein van kennisontwikkeling. Dit 

heeft zich dit jaar vertaald in de gezamenlijke organisatie van een viertal terreinbezoeken  

(zie onder 2.B). We hopen dat dit in 2016 een vervolg kan krijgen. 

 

Verder werkt Part-Ner bij het opzetten van de Natuurcollectieven samen met de Unie van 

Bosgroepen, verschillende rentmeesters en verschillende agrarische collectieven, waaronder 
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o.a. de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken in Noord Holland en Natuurrijk 

Limburg. 

 

4. Vooruitblik 

Part-Ner wil volgend jaar weer optimaal aan alle verplichtingen uit het kwaliteitshandboek 

voldoen, waarbij we de invulling van de interne audit en de opzet van de terreinbezoeken 

verder willen ontwikkelen. Hoewel audits en terreinbezoeken enthousiast worden bezocht 

willen we groeien naar inhoudelijk meer kwaliteit zodat het ook in de toekomst interessant 

blijft voor deelnemers en positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het natuurbeheer. 

Met name de checklist bij de interne audit, de voorbereiding van de terreinbezoeken en de 

invulling van beide kunnen we verder verbeteren. Hanneke Hietink, voorzitter van 

werkgroep West, wil zich hier graag voor gaan inzetten.  

Ook willen we deelnemers blijven ondersteunen bij het opzetten van een Natuurcollectief in 

hun provincie. Deze ondersteuning bestaat uit het praktisch opzetten van het collectief, de 

eerste gesprekken met de provincie, de voorlichting in de provincie enzovoort. 

Verder verwachten we een grote instroom van deelnemers door de verplichting die op 1 

januari 2017 ingaat. De organisatie van deze instroom willen we samen met de Stichting 

Certificering SNL goed voorbereiden en begeleiden. 

Er is op dit moment echter te weinig budget voor 2016 om dit allemaal te kunnen doen. Er is 

een klein overschot van 2015 en verder de deelnemer bijdragen van 2016. Oorzaken van het 

financiële tekort zijn de stagnerende groei van deelnemers in de afgelopen twee jaar door 

de vele onduidelijkheden en vertragingen in de besluitvorming rond de wijzigingen binnen 

de SNL en, nadat het besluit was genomen, het uitstel door de provincies van de 

ingangsdatum van 1 januari 2016 naar 1 januari 2017.  

 

Voor wat betreft onze eerste verantwoordelijkheid: het voldoen aan de werkwijze en de 

daarbij behorende verplichtingen van het kwaliteitshandboek, zullen we dit alleen kunnen 

doen op minimale inspanning vanuit één centraal punt.  

Alle andere werkzaamheden rond de ontwikkeling naar collectieven en verplichte 

certificering zullen we moeten stoppen als er geen financiële ondersteuning komt vanuit de 

provincies. Over deze financiële ondersteuning vanuit de provincies worden begin 2016 

gesprekken gevoerd.  

 

Als laatste zijn we samen met de Unie van Bosgroepen actief bij het proces van ontwikkelen 

van de werkwijze van collectief aanvragen en de implementatie hiervan landelijk en in de 
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provincies (zie onder 2D). Zowel Unie van Bosgroepen als Part-Ner heeft aangegeven een 

financiële tegemoetkoming nodig te hebben voor dit werk. 

 

Kortom: het was een uitdagend eerste jaar. Komend jaar wordt minstens zo’n grote 

uitdaging. Het certificeringsmodel van Part-Ner kan verder groeien, niet alleen in deelnemer 

aantal, maar ook in eigen ontwikkeling. De ontwikkelingen binnen de SNL moeten leiden 

naar een eenvoudig en betaalbaar systeem van aanvragen en sterke collectieven van 

deelnemers. 

 

Stichting Part-Ner, Certificering Particulier Natuurbeheer 

2 februari  2016  

 

 


