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OPTIE: Natuurorganisaties luisteren meer naar burgers en leggen minder uit

OPTIE: Natuurorganisaties richten zich voor financiering meer op privaat geld dan nu

OPTIE: Natuurorganisaties verbinden natuur meer met andere sectoren als zorg, energie, werk en water
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Samenwerking stelt organisaties in staat hun eigen en gezamenlijke doelen beter te bereiken.
Samenwerking maakt de bedrijfsvoering efficiënter, waarmee meer middelen vrijkomen voor de natuur.

Een zichtbaar efficiëntere bedrijfsvoering van natuurorganisaties is goed voor hun imago.
Natuurorganisaties kunnen met samenwerking op deelgebieden hun identiteit behouden.

Natuurorganisaties kunnen elkaar versterken door samenwerking, bijvoorbeeld door expertise uit te wisselen.
Samenwerking op deelgebieden is een goede eerste stap naar een fusie.

De verdeling van taken en bevoegdheden is te ingewikkeld om samenwerking tot een succes te maken.
Onder natuurorganisaties is onvoldoende draagvlak voor samenwerking uit angst voor verlies van autonomie.

Samenwerking op deelgebieden is te weinig verplichtend om concrete resultaten te boeken.
Samenwerking gaat niet ver genoeg, natuurorganisaties moeten fuseren om herkenbaarder te worden.

Natuurorganisaties kunnen meer doelen behalen doordat andere sectoren meer zorg dragen voor de natuur.
Verbinding brengt mensen meer in contact met natuur, wat goed is voor hun welzijn en hun waardering van natuur.
Door verbinding kunnen natuurorganisaties weerstand van tegenstanders ombuigen naar steun.
Door verbinding worden doelen tussen sectoren afgestemd en zo sneller en goedkoper behaald dan nu.

Verschillen in cultuur, taalgebruik en vaardigheden zijn te groot om succesvol verbinding te maken.
Natuurorganisaties hebben geen tijd en geld om samenwerking tot een succes te maken.
Verbinding met andere sectoren leidt af van de eigen principes, visies en doelen voor natuur.
Door verbinding wordt natuur een thema dat alleen functionele waarde heeft voor andere sectoren.
Verbinding zal leiden tot compromissen die ten koste gaan van natuurbescherming.
Natuurorganisaties lopen het risico op imagoschade als zij samenwerken met verkeerde partners.

Argumentenkaart Werkwijze Natuurorganisaties 

Een gezamenlijke visie biedt duidelijkheid aan politiek en burgers over de plannen van de natuurbeweging.
De natuurbeweging kan meer invloed uitoefenen op de politiek en samenleving als ze één visie hebben.

Een gezamenlijke, duidelijke visie kan enthousiasme opwekken voor natuur bij burgers en politiek.
Een gezamenlijke visie formuleren is efficiënter dan wanneer natuurorganisaties dit ieder voor zich doen.

Een gezamenlijke visie biedt samenhang binnen de natuurbeweging zonder pluriformiteit te verliezen.
Een gezamenlijke visie leidt tot structurele samenwerking omdat de visie onderhouden moet worden.

Een gezamenlijke visie maakt lokaal maatwerk moeilijk en beperkt lokale betrokkenheid van burgers.
Een gezamenlijke visie gaat ten koste van diversiteit binnen de natuurbeweging.

Een gezamenlijke visie zal bestaan uit troebele compromissen.
Een gezamenlijke visie kan te abstract worden als die voor alle organisaties acceptabel moet zijn.

Een gezamenlijke visie vraagt doorlopend tijd en energie om de visie actueel te houden.

Financiering

Een kleiner aandeel publiek geld maakt natuurorganisaties minder afhankelijk van de overheid.
Private financiering maakt het economisch belang van natuur als kapitaalgoed duidelijk.
Private financiers kunnen met creatieve ideeën bijdragen aan innovatie in het natuurbeheer.
Zoeken naar privaat geld prikkelt natuurorganisaties ondernemend en vraaggestuurd te werken.

Meer privaat geld maakt de financiering van natuurorganisaties conjunctuurgevoelig en zo kwetsbaar.
Natuurorganisaties hebben niet altijd de juiste vaardigheden en cultuur om privaat geld aan te trekken.
Activiteiten waar private partijen geen economisch belang in zien zullen moeilijk gefinancierd worden.
Private financiering kan tot wantrouwen leiden bij burgers en hierdoor tot minder draagvlak en lidmaatschap.
Meer privaat geld miskent de verantwoordelijkheid van de overheid te zorgen voor het collectieve goed natuur.

Communicatie

Meer luisteren voorkomt een belerende en eenzijdige houding richting burgers.
Meer luisteren levert meer draagvlak en verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur op onder burgers.
Meer luisteren leidt tot dialoog, en zo tot meer creativiteit en energie bij natuurorganisaties en burgers.
Meer luisteren levert nieuwe inzichten op, bijvoorbeeld over de waarden van burgers ten aanzien van natuur.
Meer luisteren is nodig omdat de afgelopen jaren gebleken is dat uitleggen niet leidt tot meer betrokkenheid.

Luisteren kost meer tijd en geld dan uitleggen.
Door te luisteren kan de natuurbeweging speelbal worden van lokale belangengroepen en particulieren.
Uitleggen leidt meer dan luisteren ertoe dat burgers kennis opdoen over de natuur.
Meer luisteren kan nadelig zijn voor belangenbehartiging.

Deze Argumentenkaart geeft een overzicht van de belangrijkste argumenten voor en tegen opties voor de toekomstige werkwijze van natuur organisaties. 

Op basis van een eerdere kaart, de Trendskaart Natuurorganisaties (zie ommezijde), hebben vertegenwoordigers vijf thema’s geselecteerd en per 

thema meerdere opties geformuleerd. Tijdens de Tweede Groene Conferentie in Woudschoten op 21 september 2012 verzamelden natuurorganisaties 

argumenten voor en tegen alle opties. Aan het einde van de conferentie is door alle aanwezigen per thema gestemd welke optie de voorkeur heeft. De 

opties met een meerderheid van stemmen zijn weergegeven op deze kaart. Na afloop van de conferentie zijn de argumenten geprioriteerd, aangevuld 

en aangescherpt tijdens een denksessie met vertegenwoordigers van natuurorganisaties. Wij danken alle deelnemers voor hun denkwerk.

OPTIE: Natuurorganisaties formuleren gezamenlijk een nieuwe visie op natuur en niet alleen hun eigen visie

 OPTIE: Natuurorganisaties werken meer dan nu op deelgebieden samen, maar blijven zelfstandig
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