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Achtergrond 

 Noodzaak meer samenwerking vanwege: 

 Tekort aan publieke middelen 

 Decentralisatie vraagt minder sectorale en 

meer integrale bijdragen 

 Onderzoek naar: 

 Drijfveren samenwerking ngo’s en bedrijven 

 Huidige situatie en kansen ter verbetering 



Samenwerking bedrijf en natuurorganisatie 

 Filantropisch: geen tegenprestatie afgesproken 

 Transactioneel: ieder krijgt eigen voordelen, bv 

bedrijf doneert en krijgt pr via natuurorganisatie 

 Integratief: werken aan een project dat 

gezamenlijk voordeel oplevert. 



Uitwisselbare bronnen van bedrijven en 

maatschappelijke organisaties 

  Bedrijven Maatschappelijke 

organisaties 

Vermogen Financiën en 

producten/diensten 

Moraal/verhaal en 

diensten/communicatie 

Kennis Commercie en 

sector 

Maatschappelijk en 

ecologisch 

Mankracht Werknemers Werknemers en 

vrijwilligers 

Netwerken Consumenten  Leden 



Interviews  
5 natuurorganisaties (Natuurmonumenten ZH&Z, LNH, LL, GL&GK en 

Vogelbescherming) en 12 bedrijven 

 

 

 

Vivara  

SNP  

Essent 

Europcar  

3M 

Woningstichting 

Venlo-Blerick  

Akerbouw 

Dekker van de Kamp 

De Vries & van de Wiel 

Du Pont Nemours 

Fujifilm Manufecturing 

Hoogheemraadschap 

nationaal 

regionaal 

consument 
bedrijf 



Affiniteit van bedrijven met natuurorganisaties 

De core business: 

 Ervaren van natuur 

 Fysieke impact op het 

landschap 

 Impact op milieu ( MVO 

beleid) 

Winst in 

samenwerking 

is beter Imago 

Sterkere relaties 

met omgeving 

 

naamsbekendheid 



Drijfveren voor samenwerking onvoldoende benut 

 Imago natuurorganisaties  

 landelijk sterk, regionaal niet  

 

 Gebruik van elkaars kennis niet vanzelfsprekend 

 Zoeken natuurorganisaties kennis via netwerk of offertes?  

 Bieden natuurorganisaties relevante ecologische kennis aan? 

 

 Werknemers en vrijwilligers uitwisselen 

 

 Consumenten- en ledennetwerken 

 bedrijven zoeken bekendheid onder leden 

 natuurorganisaties zoeken nieuwe leden bij consumenten  



Eneco & WNF 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ibrs32KtraA&playnext=1&list=PLF5E7372733F74FAB


HEMA & Natuurmonumenten 

 



Rabobank Streekrekening en Landschap 

Flevoland 

 

 



KLM, Rabobank en Emeco & WNF 



Sponsorbeleid in ontwikkeling 

 Veel ongelabelde bijdragen voor 

natuurorganisatie;  

 Gelabelde bijdragen vraagt meer aansprekende 

projecten en activiteiten in de regio.  

 Hangt samen met doel: 

 Vooral  naamsbekendheid, vaak landelijk, dan focus op 

specifiek project 

 Vooral goed relatiemanagement, vaak regionaal, dan 

spreiding bijdrage over meer maatschappelijke doelen 



Naar een sterkere relatie 

 Van geld geven naar onderhandelen en 

samenwerken 

 Opbouwen van vertrouwen 

 Gedeelde visie ontstaat vaak werkende weg 

 Maar: identiteit speelt natuurorganisaties parten 

 Teveel beheer, communicatie als uitvoerende functie 

 Communicatie meer aansluiten bij strategische functie 

en “unique buying reasons” van organisatie 

 



Hartelijk dank! 

Voor meer informatie:  

bette.harms@wur.nl 

 


