Jaarverslag 2016
Bestuur Stichting Part-Ner
Vergaderingen
Het bestuur van Part-Ner is in 2016 drie keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Er is regelmatig
overlegd via de mail. Verder is er twee keer een overleg geweest tussen de penningmeester en de
coördinator.
Wijzigingen kwaliteitshandboek
Het bestuur heeft een aantal veranderingen binnen het kwaliteitssysteem van Part-Ner besproken
met de Stichting Certificering en vervolgens vastgelegd in het handboek. Het handboek ligt op dit
moment voor aan de Stichting Certificering ter goedkeuring. Opmaak en verspreiding wordt
verwacht in april 2017.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
- Het systeem landelijk organiseren, met regionale/provinciale audits en terreinbezoeken
- Gaan werken met verplichte startbijeenkomsten
- Stoppen met het verplicht aanleveren van de jaarlijkse documenten
- Zoveel mogelijk vereenvoudigen van het handboek
Geschillen
Er zijn geen geschillen geweest in 2016.
Belangrijkste onderwerpen
1. De financiën en de meerjarenbegroting. Zeker het eerste half jaar waren de financiële middelen
zeer beperkt. Dat betekende dat we geen extra mankracht konden inhuren en we een aantal dingen
niet konden doen, zoals het overal organiseren van terreinbezoeken.
Er is goed gekeken naar de toekomst. Daarbij waren twee punten van belang: hoe maken we het
systeem rendabel en hoe houden we het zo goedkoop mogelijk voor deelnemers. Het bestuur maakt
dankbaar gebruik van het kantoor van de FPG als post- en bezoekadres en heeft besloten zelf geen
kantoorruimte te gaan huren. Per 1 januari 2017 heeft het bestuur mevrouw de Vries voor twee
dagen in dienst genomen met daarbij in 2017 twee extra tijdelijke dagen in verband met de
werkzaamheden rond de kleine beheerders. Verder maakt Part-Ner gebruik van het secretariaat van
de FPG voor een halve dag per week. Voor kortdurende projecten wordt gewerkt met opdrachten
aan derden.
2. Het bestuur heeft naar aanleiding van de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren en in het licht
van de huidige ontwikkelingen rond de kleine beheerders besloten tot een aantal wijzigingen in het
kwaliteitssysteem (zie hierboven).
3. Het bestuur heeft gediscussieerd over hoe zij zich als bestuur kan verantwoorden, niet alleen
richting haar deelnemers, maar ook naar de Stichting Certificering. Besloten is het jaarverslag te
gieten in een format van verplichte onderdelen. Zo kan het bestuur laten zien dat aan zij aan de
verplichtingen uit het kwaliteitshandboek heeft voldaan.
4. Veel tijd is gaan zitten in de ontwikkelingen rond de kleine beheerders, het begeleiden van de
opzet van Natuurcollectieven (vanaf augustus door de gezamenlijke provincies ondersteund met een
opdracht)en de aanvraag SNL 2017-2022 en de aanvraag van een certificaat van nieuwe deelnemers.
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5. Er is veel overleg geweest met de provincies over de ontwikkelingen rond de kleine beheerders en
de verplichte certificering. Er wordt met elkaar opgewerkt in een open en constructieve sfeer.
Vergaderingen met de Stichting Certificering
In 2016 zijn het bestuur van Stichting Part-Ner en het bestuur van de Stichting Certificering twee keer
bij elkaar geweest.
Belangrijkste gesprekspunten
1. De door het bestuur van Part-Ner voorgestelde wijzigingen. In een constructief gesprek zijn de
wijzigingen doorgesproken waarna het bestuur van Part-Ner deze heeft uitgewerkt in het handboek.
Dit handboek ligt nu voor ter goedkeuring.
2. De ontwikkelingen rond de kleine beheerders, de verplichte certificering en de verwachte groei
van het aantal deelnemers. De vragen die centraal stonden waren: hoe gaan we de aanvragen met
elkaar begeleiden en controleren, hoe zorgen we voor aanvragen van goede kwaliteit.
Dit heeft ertoe geleid dat we meegedacht hebben in het ontwikkelen van het digitale
aanvraagsysteem van de Stichting Certificering en de formats die horen bij een aanvraag. Hierbij is er
vooral op gelet dat er geen zaken dubbel worden gedaan.
Aantal leden en mutaties
Er hebben zich 270 nieuwe deelnemers aangemeld. Zeven mensen hebben een ‘vooraankondiging
koop’ gedaan. Zij gaan certificeren zodra de koop van de grond is gesloten.
Er hebben drie deelnemers opgezegd. Meestal omdat de gronden worden verkocht.
In totaal hadden we op 31 december 351 deelnemers.
Interne audits
Voor de interne audit van 2016 waren 22 deelnemers uitgenodigd. Uit de audits van 2015 (zowel de
interne als de externe audits) was gebleken dat het auditformulier nog een verbeterslag nodig had.
Hiervoor konden we in 2016 geen extra mankracht inzetten. Het eerste half jaar waren de financiële
middelen er niet, het tweede half jaar was iedereen druk met de aanvraag van de kleine beheerders.
In overleg met de Stichting Certificering is afgesproken de interne audit uit te stellen naar 2017. Op
dit moment wordt gewerkt aan een beter formulier. In 2017 worden dezelfde deelnemers als in 2016
alsnog opgeroepen. Met hen wordt een interne audit gedaan met het nieuwe formulier. Hierna zal
dit worden geëvalueerd en wordt het auditformulier vastgesteld.
Externe audits
Hoeveel
Dit jaar is er bij twee deelnemers een externe audit gedaan. Bij landgoed de Grote Woeste Hoeve en
bij Landgoed Goede Morgen. Beide deelnemers waren enthousiast over de audit.
Opvallende zaken
De officiële verslagen zijn er nog niet, maar de eerste reactie van de auditoren is bij beide
deelnemers goed.
Eventuele wijzigingen auditplan
2

Het externe auditplan wordt begin 2017 geëvalueerd. Ook daarin valt nog een verbeterslag te maken
op basis van de ervaringen van de externe audits in de afgelopen drie jaren.
Terreinbezoeken/cursussen
Hoeveel
In 2016 zijn twee terreinbezoeken georganiseerd. Het eerste terreinbezoek was op landgoed
Ubbinkbos. Centraal stond het type ‘droog bos met productie N16.01’. Het was een leerzame
middag. Alle deelnemers uit het Noorden met dit type waren aanwezig (15 personen).
Helaas was het tweede terreinbezoek op dezelfde datum gepland en hadden we op dat moment
geen medewerker beschikbaar om het terreinbezoek te begeleiden. Door het verzetten van de
datum waren er te weinig deelnemers. Voor komend voorjaar staat dit terreinbezoek bij de familie
Temmink in Vollenhove, weer op het programma.

Stichting Landgoed Ubbinkbos

Nieuwsbrieven
Er zijn dit jaar twee nieuwsbrieven uitgegeven. De eerste in mei en de tweede in december.
Resumerend
Het was al met al een hectisch jaar. Samen met de Unie van Bosgroepen en de, uiteindelijk, 13
Natuurcollectieven hebben we ons ingezet voor de SNL aanvraag 2017-2022 met verplichte
certificering. Hiermee hebben we er met zijn allen voor gezorgd dat alle particuliere
natuurbeheerders, groot en klein, een aanvraag konden doen. We zijn allemaal verschrikkelijk trots
dat we het hebben gered. Er is goed samengewerkt met de provincies en met elkaar en het onderling
vertrouwen is groot. Dit is de beste basis voor de komende jaren waarin de SNL verder wordt
ontwikkeld tot een efficiënt, eenvoudig en niet te duur systeem.
Meer dan de helft van de deelnemers aan de SNL aanvraag 2016 die te maken kregen met verplichte
certificering, heeft gekozen voor een eigen certificaat. Dat betekent bijna 300 persoonlijke
aanvragen, beheerplannen en werkplannen. Wat een verhalen, wat een gedrevenheid en wat een
kennis. Wij hebben ontzettend veel zin in de komende jaren met al die beheerders.
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Vooruitkijkend
Komend jaar zal nog een jaar van ontwikkelen zijn. We denken dat het vereenvoudigde handboek en
de nieuw ingevoerde startbijeenkomsten voor deelnemers veel opleveren. We zijn bezig met de
organisatie van de interne audit, waarbij de feitelijke organisatie absoluut een uitdaging is. Er staan
een aantal terreinbezoeken op het programma, maar we willen ook de deelnemers zelf gaan
mobiliseren om een terreinbezoek te organiseren waarbij wij kunnen helpen bij de uitnodigingen en
het verslag.
We zijn bezig met een administratiesysteem waarmee we kunnen selecteren op verschillende
eigenschappen, bijvoorbeeld welke beheertypen een deelnemer heeft zodat we gericht deelnemers
kunnen uitnodigen en van informatie voorzien.
Daarbij is er weer een grote groep deelnemers aan de SNL van wie de beschikking afloopt en die dus
te maken krijgen met verplichte certificering. Een groot deel van hen moet aanvragen via een
collectief. De komende jaren gelden de nieuwe regels voor alle beheerders die willen blijven
meedoen aan de SNL regeling. Deze hele transitie van de kleine beheerders naar een nieuw systeem
zal de komende tijd belangrijk zijn. Er moet een efficiënt, eenvoudig en betaalbaar SNL systeem voor
de kleine beheerders worden neergezet. Daarbij gaat het in brede zin over de positie van de
particuliere beheerder en de samenwerking met elkaar, de provincies, de agrarische collectieven en
de Stichting Certificering.
Het bestuur
1-2-2017
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