Adviesbureau, toon je natuurprestaties!
28 juni 2018
De ledenvergadering van 15 februari 2018 benadrukte de behoefte aan positieve geluiden over
adviesbureaus. Kritiek op bureaus krijgt al snel maatschappelijke aandacht; de natuurprestaties waarmee
bureaus bijdragen aan de maatschappelijk gewenste natuur zijn minder in beeld.
Het NGB organiseert op 28 juni 2018 (14:00 uur tot 16:30 uur in Wageningen) een discussiebijeenkomst
over de mogelijkheden om de natuurprestaties van de leden beter zichtbaar te maken. Dagvoorzitter is
NGB-bestuurslid Carolien van der Ziel. U bent van harte uitgenodigd voor deze discussiebijeenkomst en
- in het verlengde daarvan - het zichtbaar maken van door u geleverde natuurprestaties. Aanmelding:
https://www.netwerkgroenebureaus.nl/natuurprestatie
Op de discussiebijeenkomst bespreken we twee routes om de zichtbaarheid te vergroten:
1. deelname van leden van het NGB aan Nature Today (www.naturetoday.com) en
2. uitreiking van de 'NGB-prijs voor natuurprestaties'.
1. Betrokkenheid van NGB-leden bij Nature Today
We bespreken de mogelijkheden om onder regie van het NGB vanuit adviesbureaus berichten over
natuur (door bureaus geleverde natuurprestaties, de maatschappelijke betekenis van die natuur en de
ecologische knowhow die daarvoor nodig is) te leveren aan Nature Today.
Arnold van Vliet (initiatiefnemer van Nature Today) geeft een toelichting op Nature Today, zowel wat
betreft de filosofie als de gerealiseerde uitwerking. Hij gaat daarbij in op vragen als:
1. Heeft natuur meer aandacht nodig?
2. Voor wie is natuurinformatie relevant?
3. Communiceren ecologen weinig?
4. Wat zijn de drempels en stimuli voor ecologen om te communiceren?
5. Hoe ziet effectieve communicatie over natuur eruit (bereik, juiste doelgroep)?
6. Wat is het rendement van communicatie, wat levert het op?
7. Wat is de positie van Nature Today in het werkveld van de adviesbureaus?
8. Wat zijn de mogelijkheden voor adviesbureaus om berichten te plaatsen?
2. Uitreiking van de 'NGB-prijs voor natuurprestaties'
We bespreken de wenselijkheid én mogelijkheid voor het uitreiken van een 'NGB-prijs voor
natuurprestaties' aan adviesbureaus die met een project uitzonderlijk hebben bijgedragen aan natuur in
Nederland. Een prijsuitreiking kan belangstelling opwekken bij het publiek en bij andere relevante partijen
als provincies, natuurorganisaties en opdrachtgevers van adviesbureaus.
Beschrijvingen van natuurprestaties kunnen de basis vormen voor zowel berichten op Nature Today als
voor het nomineren van natuurprestaties voor de NGB-prijs zodat synergie mogelijk is, vooral als een
prijsuitreiking een structureel, jaarlijks karakter zou krijgen.
Een mogelijke, op de discussiebijeenkomst te bespreken aanpak voor een prijsuitreiking is:
1. Bekendmaking onder de leden van het voornemen voor een 'NGB-prijs voor natuurprestaties'
2. Inventariseren van toezeggingen van NGB-leden voor deelname, en bij voldoende belangstelling:
3. Instellen van een jury met vertegenwoordigers van natuurorganisaties, provincies, opdrachtgevers,
spraakmakende wetenschapper en het NGB-bestuur
4. Opstellen beoordelingscriteria voor bijzondere natuurprestaties
5. Oproep aan de leden om bijzondere natuurprestaties in te sturen (één A4)
6. Nomineren van vijf bijzondere natuurprestaties door de jury
7. Uitwerking genomineerde bijzondere natuurprestaties door indieners
8. Jurering op basis van de uitwerking
9. Presentatie van de bijzondere natuurprestaties op een bijeenkomst en prijsuitreiking aan winnende
adviesbureau en zijn opdrachtgever
10. Toelichting voor de pers
11. Publicatie van de genomineerde en winnende natuurprestaties op de NGB-website en deelnemende
adviesbureaus
Locatie bijeenkomst: afhankelijk mogelijke gastheer: een provinciehuis / locatie natuurbeheerder / ….
Tijdstip: november 2018
Doelgroep bijeenkomst: natuurorganisaties, provinciale bestuurders/medewerkers, opdrachtgevers, pers

