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Jaarverslag 2020 

 

Bestuur Stichting Part-Ner  

Het bestuur van Stichting Part-Ner bestond in 2020 uit: 

- Dhr. J. Hak (voorzitter) 

- Dhr. R. van Woudenberg (secretaris/penningmeester) (tot 1 juni) 

- Dhr. H. Bartelink (lid) (tot 1 juni) 

- Dhr. B. Pastoor (vanaf april) 

In verband met de pensionering van dhr. Woudenberg heeft dhr. Pastoor (directeur FPG) zijn functie 

in het bestuur overgenomen. De bestuurstermijn van dhr. Bartelink was verstreken. Dhr. Wouden-

berg en dhr. Bartelink hebben meegewerkt aan de start van Part-Ner in de eerste jaren. Het bestuur 

is hen zeer erkentelijk voor hun inbreng en betrokkenheid tijdens hun bestuursperiode. 

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

Dor de verhuizing van de FPG verviel het gebruik van kantoorruimte en secretariaat van de FPG. Het 

nieuwe bezoek- en postadres van Part-Ner is Mardyk 23 te Elahuizen. Naast de medewerker 

deskundigheidsbevordering is er één dag per week een secretaresse aangenomen. 

 

Vergaderingen  

Het bestuur van Part-Ner heeft in 2020 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 is in 2020 een kleine wijziging geweest in het handboek van Part-Ner. In versie 3.1. zijn de juiste 

bestuursleden vermeld en het juiste post- en bezoekadres. 

Geschillen 

Er zijn geen geschillen geweest in 2019. 

Belangrijkste zaken 

1. Door de Corona epidemie werden we gedwongen dit jaar heel anders te werken. Bijeenkomsten 

via Teams en per telefoon en alle vergaderingen ook via Teams. SpinOffice, waarvan Part-Ner het 

administratiesysteem gebruikt, heeft ons geholpen alles digitaal veilig te kunnen doen. Het overgrote 

deel van onze terreinbezoeken kon helaas niet doorgaan. 

2. Naast wisselingen in het bestuur had Part-Ner ook met wisselingen van personeel te maken. Er 

kwam een nieuwe secretaresse, Sherine Rahman,  op 1 januari en Hanneke Hietink stopte per 1 mei. 

Door Corona was het zoeken naar een opvolger van Hanneke in maart stil komen te liggen. Willem 

Schulte is in september aangenomen. 

2. Dit jaar heeft de uitwerking van het certificaat Natuurbeheer verder vorm gekregen. Na twee jaar 

onderzoek en voorbereiding is in augustus in samenwerking met Control Union Certifications gestart 

met de uitwerking van het schema voor het certificaat Natuurbeheer. Control Union Certifications 

gaat het individuele en groepscertificaat Natuurbeheer afgeven. Part-Ner is de schema-eigenaar. 
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Samenwerking met andere organisaties 

 

Natuurcollectieven Nederland 

Er is ook dit jaar weer samengewerkt met Stichting Natuurcollectieven Nederland en met de 

zeventien individuele collectieven.  De werkwijze die Part-Ner gezamenlijk met de Natuurcollectieven 

heeft opgezet (collectieven waarbinnen de deelnemers zelf een certificaat natuurbeheer hebben) is 

met elkaar geëvalueerd (o.a. de vraag welke informatie moet worden uitgewisseld) en de huidige 

werkwijze is nog eens door een onafhankelijke jurist met kennis van zaken van de SNL onder de loep 

genomen. Juridisch en in het licht van de verordening zit de werkwijze goed en efficiënt in elkaar. 

De Natuurcollectieven zelf zijn tevreden over de werkwijze en hun verhouding met de provincie. Alle 

dertien Natuurcollectieven zijn van plan een vervolgaanvraag SNL te doen voor hun deelnemers. 

 

Stichting Certificering SNL 

De samenwerking met de Stichting Certificering SNL heeft zich voornamelijk afgespeeld rond de 100 

nieuwe aanvragen van dit jaar. 

Verder is afstemming geweest over de vertraging die Part-Ner en deelnemers oplopen bij hun 

verplichtingen door de Corona pandemie. Afgesproken is dat een eventuele vertraging geen 

consequenties zal hebben voor het certificaat. 

 

Samenwerking in het kader van de ontwikkeling van het certificaat Natuurbeheer. 

Er is nauw samengewerkt met Control Union Certifications die in opdracht van Part-Ner een 

verificatiesysteem hebben opgezet voor het certificeringsmodel van Part-Ner. Samen met Control 

Union Certifications hebben we verder vorm gegeven aan de Standaard Natuurbeheer. 

Voor de uitwerking van de module Bossen, één van de beheermodules  onder het certificaat,  is 

samengewerkt met Probos en Borgman Beheer Advies. Verschillende van onze deelnemers hebben 

input geleverd voor de module Bossen.  

De module Natuurbegraafplaatsen, één van de gebruiksmodules onder het certificaat,  is in nauwe 

samenwerking met de Brana, de branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen, tot stand gekomen. 

Voor het schrijven van de module graslanden zijn afspraken gemaakt met Wim Schippers. Dit wordt 

verder opgestart in 2021.  

 

Verplichtingen Part-Ner 

 

Verantwoordingen 

Er zijn 573 verantwoordingen van 2019 opgevraagd. Er zijn 42 niet ontvangen. Deze deelnemers 

hebben begin 2021 nogmaals een bericht gehad of zijn gebeld. In sommige gevallen hebben we 

contact met het collectief opgenomen om vanuit daar een stukje extra begeleiding voor een 

deelnemer te regelen.  
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Startbijeenkomsten 

Er is één startbijeenkomst fysiek georganiseerd, in februari in Groningen. Daarna kwam de eerste 

lockdown in verband met Corona. De startbijeenkomsten zijn toen via Teams georganiseerd. Er zijn 

er 15 gegeven. Gemiddeld waren er dan 4 a 5 personen ‘aanwezig’. De organisatie kostte veel extra 

tijd omdat veel deelnemers nog niet gewend waren aan Teams overleggen en geholpen moesten 

worden bij het inloggen. In de bijeenkomsten hebben we aan de hand van het handboek de 

werkwijze uitgelegd en zijn we met de deelnemers door het format van de verantwoording (wat ze 

opgestuurd hadden gekregen) heen gegaan. Verder hebben we stil gestaan bij het 

beoordelingsformulier bij het certificaat. 

Omdat ook in het najaar geen fysieke bijeenkomsten mogelijk waren hebben we de deelnemers die 

de startbijeenkomst nog moesten bijwonen de uitleg schriftelijk gestuurd samen met hun format 

voor de verantwoording 2020 met de vraag deze naar Part-Ner terug te sturen. Na binnenkomst van 

de verantwoording hebben we waar we extra uitleg nodig achten telefonisch contact gehad met de 

deelnemer. Bijna alle 100 nieuwe aanmelders van 2020 hebben zo toch hun startbijeenkomst gehad. 

 

APK’s 

Door de Corona pandemie verviel de mogelijkheid voor de APK bijeenkomsten. Ook hier hebben we 

in eerste instantie geprobeerd dit via Teams te doen, maar dat werkt eigenlijk alleen heel goed als de 

groep elkaar kent.  Part-Ner heeft daarom het APK-fomulier aangepast en is de APK’s individueel en 

telefonisch gaan afnemen.  Deelnemers krijgen van tevoren het formulier toegestuurd zodat zij zich 

kunnen voorbereiden. Part-Ner bereidt zich ook voor en er wordt een telefonische afspraak gemaakt 

om de hele administratie na te lopen. Belangrijke opgave was om alles goed volgens de in 2020 

geldende normen van de Stichting Certificering SNL te krijgen waar het gaat om de deelnemer- en 

eigendomsregistratie (juiste tenaamstelling, contracten, volmachten, KvK’s en dergelijke). Verder 

hebben we het gebruik en nut van de verantwoording met de deelnemers besproken. Na afloop 

heeft de deelnemer het APK-formulier ontvangen met soms een extra verslag. Zo hebben we 35 

deelnemers gesproken. 

 

Terreinbezoeken 

Er lag een prachtig programma klaar. Helaas kon door Corona bijna niks doorgaan. Er zijn nog twee 

fysieke bijeenkomsten geweest. 

Op 26 februari organiseerde de provincie Noord Holland een kennisbijeenkomst over het tegengaan 

van pitrus in weidevogelgraslanden. Na overleg met de provincie hebben wij de deelnemers van Part-

Ner in Noord Holland de uitnodiging gestuurd. Zeker 20 mensen hebben de bijeenkomst bezocht. Als 

bewijs van aanwezigheid hebben ze na de bijeenkomst een verslag van de provincie ontvangen. De 

mail met het verslag heeft de deelnemer vervolgens naar Part-Ner doorgestuurd zodat die kon 

worden opgeslagen in de dossiers van de deelnemers. Het was een geslaagde bijeenkomst die in 

2021 een vervolg krijgt in een bijeenkomst van Part-Ner. 
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Op de bijeenkomst over Lanen die op 6 oktober is gehouden op Landgoed Scherpenzeel te 

Scherpenzeel in waren 16 deelnemers aanwezig namens 38 eigenaren. 

In twee groepen hebben we onder begeleiding van de beheerder en de rentmeester een 

rondwandeling door de grootste laan op Landgoed Scherpenzeel gemaakt. We hebben het met 

elkaar gehad gevaarzetting, VTA en publiek. Maar ook het beheer van de lanen kwam in de 

gesprekken aan de orde. 

 

 

Activiteit Resultaat 

Verantwoordingen  

Er zijn 573 verantwoordingen 2019 opgevraagd Er zijn 42 verantwoordingen niet ontvangen. 

Met deze deelnemers wordt begin 2021 contact 

opgenomen omdat dan ook de verantwoording 

2020 weer wordt gevraagd. 

  

Startbijeenkomsten  Er zijn 16 startbijeenkomsten georganiseerd en 

verder schriftelijk gedaan (met telefonisch 

contact). Van de 670 certificaten moeten er nog 

13 de startbijeenkomst. Deze mensen worden 

persoonlijk benaderd.   

  

Terreinbezoeken  

Noord Holland 

Te gast bij de provincie Noord Holland 

Tegengaan van pitrus in weidevogelgraslanden 

21 personen 

O.l.v. OBN Deskundigenteam 

Provincie aanwezig 

 

Gelderland 

Te gast bij Landgoed Scherpenzeel 

Lanen L01.07 

Gevaarzetting, VTA en publiek 

16 personen 
O.l.v. dhr. G. Bos en dhr. G. van Sijpveld 
Collectief aanwezig 

  

APK’s  

APK’s individueel afgenomen 35 deelnemers  
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Aantal leden en mutaties 

Er zijn 100 nieuwe deelnemers bijgekomen. Een aantal 

certificaathouders heeft de gronden verkocht en de nieuwe 

eigenaar heeft weer het certificaat aangevraagd. In het 

schema de huidige certificaathouders. 

 

Aanvragen certificaat 

In de eerste maanden van 2020 is Part-Ner druk bezig geweest 

met de begeleiding van 100 deelnemers bij de aanvraag van 

het certificaat. Op 1 oktober 2020 hadden alle deelnemers hun 

certificaat. 

 

Nieuwsbrieven 

Er zijn dit jaar vier nieuwsbrieven uitgegeven. Verder is er aan 

verschillende organisaties een presentatie gegeven over het 

certificeringsmodel van Part-Ner. 

 

 

 

Resumerend 

Het was een jaar waarin iedereen te maken had met de beperkingen door de Corona pandemie.  

Ondanks dat is er toch direct contact geweest met ongeveer 200 deelnemers. Door de ontwikkeling 

van het eigen certificaat en de samenwerking met betrokken partijen kunnen we de 

kennisontwikkeling die voor de deelnemers het belangrijkst is steeds beter vorm geven.  

Part-Ner heeft financieel een goed jaar gedraaid. Uitgaven zijn dit jaar door de Corona verschoven 

van organiseren van fysieke bijeenkomsten naar inrichting van het digitale systeem, maar de 

uitgaven waren zoals financieel begroot en het eindresultaat was in de plus. 

 

Vooruitkijkend 

De eerste maanden van 2021 is het druk met alle nieuwe aanvragers en de verantwoordingen die 

binnen komen. Verder gaan we door met het afnemen van individuele APK’s. In mei kunnen we dan 

hopelijk weer starten met de terreinbezoeken. Die lopen door tot oktober. 

Planning is om in de zomer het eigen certificaat Natuurbeheer te presenteren. Verder wordt er 

gewerkt aan een verdere uitbreiding van de modules onder het certificaat. 

 

Het bestuur 

Augustus 2021 

jaar

aantal 

certificaathouders

2012 2

2013 15

2014 17

2015 20

2016 3

2017 264

2018 149

2019 103

2020 100

aanmelding 2021 104

aanmelding 2022 23

aankoop 10

810


