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1. Inleiding 

Deze businesscase werd in opdracht van de gemeente 

Arnhem door ORG-ID opgesteld. Aanleiding daartoe is 

een voornemen tot verzelfstandiging van het 

Natuurcentrum. Wij maakten gebruik van de kaders 

uit het Handboek Verzelfstandiging van Arnhem en het 

Business Canvas model van Osterwalder. Met het 

opstellen van deze businesscase wordt voorzien in de 

definitiefase. 

Doel van de businesscase is om het college van B&W 

in staat te stellen om een principe besluit te nemen 

over de richting en de randvoorwaarden rond de 

voorgenomen verzelfstandiging. Nadat het college dit 

besluit genomen heeft, zal de Projectgroep 

Verzelfstandiging Natuurcentrum nog een reeks 

onderwerpen in een Bedrijfsplan in detail uitwerken. 

Dit Bedrijfsplan, waarin tevens een aantal formele 

overeenkomsten met het bestuur van de toekomstige 

Natuurcentrum organisatie besloten liggen, wordt ter 

besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De 

beoogde datum van verzelfstandiging is 1 januari 

2017.  

Een gemeentelijke projectgroep onder voorzitterschap 

Marieke Hulshof heeft het opstellen van dit rapport 

begeleid. Zo konden kwesties op het gebied van 

juridische zaken, vastgoed, personeelszaken goed 

worden opgenomen.  

Om varianten inhoudelijk uit te werken en onze ideeën 

te toetsen op haalbaarheid zijn gesprekken gevoerd 

met Marc de Kroon (senior adviseur economische 

ontwikkeling), Paul van Hoof (programmamanager 

Binnenstad klaar voor de toekomst Arnhem groen & 

duurzaam (Energy Made in Arnhem), Betty Jacobi 

(bestuursadviseur en ‘makelaar’ duurzame 

initiatieven), Hans van Ammers (hoofdadviseur 

openbare ruimte, water en ecologie), Jan Jans 

(programmamanager wijkaanpak nieuwe stijl & wonen 

in wijken), Jeroen Voskuilen (directeur 

Bezoekerscentrum Sonsbeek), Sanne Blok (trekker 

Groen Arnhem), Jan Hassink (Hoeve Mariëndal), 

Steven Koster (Kweekland en Puurland).  

We bedanken iedereen hartelijk voor de tijd, moeite 

en inspiratie! 
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2. Beschrijving van het Natuurcentrum Arnhem 

Natuurcentrum Arnhem verzorgt de natuur- en 

milieueducatie in Arnhem. Het Natuurcentrum zet zich 

in om alle burgers van Arnhem, en in bijzonder de 

kinderen in het basis onderwijs, kennis en ervaring op 

te laten doen over duurzaamheid en natuurbeleving. 

Het Natuurcentrum werkt daarmee in overeen-

stemming met het Coalitieakkoord.  

Voor de korte termijn geldt de uitwerking van het 

coalitieakkoord ‘Met de stad’ van april 2014 waarin het 

onderdeel natuureducatie, de functie van de 

stadsboerderijen en de samenwerking tussen 

Natuurcentrum Arnhem en het Bezoekerscentrum 

Sonsbeek zijn vastgelegd. 

Een vernieuwd beleidskader voor de periode 2015-

2019 is in de maak. Het beleidskader wil een 

toekomstbestendige koers bieden. Een koers die óók 

de doelstellingen bevat die in Arnhem al jaren worden 

nagestreefd. Een ander deel heeft betrekking op 

recente maatschappelijke en beleidsmatige 

ontwikkelingen. De Arnhem Agenda en de 

perspectiefnota Arnhem vormen een belangrijke 

richting voor de toekomst.  

Het Natuurcentrum heeft als doel om ‘alle burgers 

van Arnhem kennis en ervaring te laten opdoen 

over duurzaamheid en natuurbeleving om zo de 

betrokkenheid bij deze thema’s te vergroten’.  

Dit zorgt ervoor dat mensen het belangrijk gaan 

vinden om zorgzaam om te gaan met hun 

leefomgeving (houding). En deze positieve houding 

zorgt dat mensen ook daadwerkelijk hun gedrag gaan 

veranderen.  

De focus van het Natuurcentrum ligt daarbij op het 

vraaggericht ontwikkelen van lessen en activiteiten en 

op het in verbinding brengen van verschillende 

partijen op het gebied van duurzaamheid en 

natuurbeleving. Het Natuurcentrum geeft momenteel 

samen met haar partners (provincie Gelderland, IVN 

Arnhem, Bezoekerscentrum Sonsbeek en PABO) 

invulling aan de geformuleerde doelstellingen. 

Jaarlijks wordt daartoe een uitvoeringsplan opgesteld 

waarin wordt aangegeven welke van de geformuleerde 

doelstelling zijn bereikt binnen het beschikbare 

budget. In het jaarverslag en de Meerjarenprogramma 

begroting van de gemeente wordt het uitvoeringsplan 

vervolgens gerapporteerd aan college en raad. 
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3. Doel van de verzelfstandiging 

Op 13 juli 2009 heeft de gemeenteraad van Arnhem 

het principebesluit genomen om diverse werk-

maatschappijen die onderdeel uitmaken van de 

gemeentelijke organisatie extern te verzelfstandigen. 

Eén van deze werkmaatschappijen is het Sportbedrijf 

waar het Natuurcentrum momenteel deel van 

uitmaakt. Het Natuurcentrum beheert twee 

stadsboerderijen en ontwikkelt en verzorgt natuur- en 

milieueducatie. Bij de lopende ontwikkeling van een 

regionaal Sportbedrijf past de functie van het 

Natuurcentrum niet langer in het takenpakket. 

Daarom is een nieuwe positionering gewenst 

In het coalitieakkoord 2014-2018 heeft het college het 

volgende aangegeven "het is belangrijk dat kinderen 

kennis maken met cultuur en natuur en daarom gaan 

we daar niet op bezuinigen. De kinderboerderijen, het 

informatiecentrum Sonsbeek en diverse culturele 

instellingen laten zien hoe leuk en nuttig cultuur- en 

natuureducatie is"  

Arnhem wil regiegemeente zijn; minder gemeente, 

méér wijk en ánders gaan werken. Daartoe heeft de 

stad een (be-)sturings- en organisatiefilosofie 

ontwikkeld, die uitgaat van een duidelijke 

onderscheiding tussen beleid en uitvoering. Tussen 

beheren en besturen. En het ‘empoweren’ van het 

maatschappelijk middenveld.  

Met externe verzelfstandiging van Natuurcentrum 

Arnhem wordt het volgende beoogd:  

1. Het creëren van een heldere en zakelijke 

sturingsrelatie en transparante verhoudingen 

tussen de gemeente (beleidsmaker, 

opdrachtgever en financier) en de instelling 

(opdrachtnemer en uitvoerder van het beleid). 

2. Het vergroten van de besluitvaardigheid, de 

slagvaardigheid, de efficiency en de speelruimte 

van de instelling. 

3. Het versterken van de bestuurlijke slagkracht 

van de instelling. 

4. Het bevorderen van ondernemerschap. 
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4. De verschillende opties voor verzelfstandiging 

en hun voor- en nadelen 

 

4.1 Inleiding 

We zien drie zoekrichtingen voor kansrijke producten 

en diensten van het Natuurcentrum:  

1. Uitvoerder van beleid: de bestaande opdracht 

van de gemeente beter uitvoeren (op basis van 

een zero based opgebouwde begroting). We 

gaan uit van het bestaande takenpakket.  

2. Partner in duurzaamheid: uitvoerder van beleid, 

met aanvullend het leveren van nieuwe 

producten en diensten aan de gemeente 

Arnhem. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan het 

succes van andere beleidsvelden dan natuur en 

milieu. Functiecombinaties aangaan in 

bijvoorbeeld het sociale of culturele domein, 

sport, recreatie en vrije tijd. 

3. Maatschappelijk ondernemer: partner in 

duurzaamheid, met aanvullend partner van het 

bedrijfsleven door het leveren van producten en 

diensten aan andere klanten dan de gemeente 

Arnhem. Bijvoorbeeld door samen te werken 

met ondernemers in en om Arnhem. Het 

aangaan van publiek / private samenwerking 

Op dit moment heeft het Natuurcentrum vooral de 

kenmerken van variant 1 met onderdelen van variant 

2. De figuren op de volgende bladzijden beschrijven 

Natuurcentrum 2015 en de varianten in het kort. De 

volgende paragrafen beschrijven de varianten telkens 

op dezelfde manier. 

1) Missie en visie: dit onderdeel beschrijft per 

variant waarom het Natuurcentrum bestaat. De 

varianten verschillen bijvoorbeeld op het gebied 

van de doelgroepen waarop het Natuurcentrum 

zich richt en welke betekenis het Natuurcentrum 

wil hebben voor Arnhem.  

2) Doelen: beschrijft per variant wat het 

Natuurcentrum wil bereiken en welke producten 

en diensten worden geleverd.  

3) Business Model: het business model beschrijft 

hoe het Natuurcentrum in de drie varianten 

waarde creëert voor verschillende 

klantsegmenten.  
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Om de verschillende business modellen op een 

overzichtelijke manier samen te vatten 

gebruikten we het Business Model Canvas 

(Osterwalder, 2014). Tabel 1 beschrijft de 

verschillende onderdelen van dit Business Model 

Canvas. 

4) Organigram: is een schematische voorstelling 

van de organisatie van het Natuurcentrum in de 

varianten. Organisatorische onderdelen zijn 

bijvoorbeeld: het stichtingsbestuur, de Raad van 

Toezicht, Directeur, Teams en Office 

Management. 

De voorgestelde varianten voor een verzelfstandigd 

Natuurcentrum van de toekomst, hebben een 

toenemende waarde voor Arnhem als gezonde, 

sociale, duurzame én wijkgerichte stad. De locaties en 

de menskracht van het Natuurcentrum zijn in alle 

varianten basisvoorwaarde voor een robuust 

Natuurcentrum.  

De mate waarin het Natuurcentrum zich kan toerusten 

op haar rol bepaalt de betekenis van het 

Natuurcentrum voor de ambities van de stad, zoals 

geformuleerd in de Arnhem Agenda en de 

Perspectiefnota. Om haar rol in de twee varianten met 

méér maatschappelijke waarde goed te kunnen 

spelen, moet het Natuurcentrum meer capaciteit 

investeren in accountmanagement, acquisitie van 

projecten en fondswerving. Deze activiteiten kunnen 

pas na enige tijd (we ramen 3 tot 5 jaar) worden 

bekostigd uit eigen inkomsten.  

De betekenis van het Natuurcentrum voor Arnhem én 

de hoogte van de voorfinanciering van de frictiekosten 

nemen toe in de volgorde ‘Uitvoerder van Gekaderd 

beleid (blauw)’, ‘Partner in Duurzaamheid (groen)’ 

en ‘Maatschappelijk ondernemer (geel)’. Tabel 4, 5 en 

6 achteraan dit hoofdstuk vatten de verschillen en 

overeenkomsten tussen de varianten samen, de 

volgende hoofdstukken beschrijven eerst de varianten 

in meer detail (missie, visie, doelen en middelen). 
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Tabel 1. Uitleg van de onderdelen van het Business Model Canvas 

Key partners 

Het netwerk van 
leveranciers en partners 

die resources en 
activiteiten aanleveren. 

De partijen waarmee 
het Natuurcentrum 

samenwerkt. 

Kernactiviteiten 

De belangrijkste 
activiteiten die het 

Natuurcentrum nodig 
heeft om goed te 

presteren. 

Waarde proposities 

De verzameling 
producten en diensten 

waarmee het 
Natuurcentrum waarde 

creëert voor haar 
klanten. 

 
 

 
 

 

Klantrelaties 

De manier waarop het 
Natuurcentrum klanten 

wint en behoudt. Welke 
rol neemt het 

Natuurcentrum in de 
verschillende relaties 

met klanten. 

Klantsegmenten 

De mensen en 
organisaties die het 

Natuurcentrum wil 
bereiken en waarvoor 

zij waarde wil creëren. 

Key resources 

De belangrijkste 

bedrijfsmiddelen van 
het Natuurcentrum. 

Kanalen 

De manier waarop het 

Natuurcentrum 
communiceert en via 

welke kanalen diensten 
en producten worden 

verkocht en geleverd. 

Kostenstructuur 

Beschrijft de kosten die worden gemaakt bij het uitvoeren van 
de activiteiten van het Natuurcentrum. 

Inkomstenstromen 

De inkomsten die het Natuurcentrum genereert. 
 

Bron: Waardepropositieontwerp, Osterwalder et al, 2014. 
www.waardepropositieontwerp.nl  

 

  

http://www.waardepropositieontwerp.nl/
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4.2 Het Natuurcentrum als uitvoerder van gekaderd beleid 

 

 Missie en visie 4.2.1

Het Natuurcentrum Arnhem werkt in de stad aan het 

besef dat natuur een kernwaarde is in een duurzame 

samenleving. Belevend leren en genieten staan hierbij 

centraal. Natuurcentrum Arnhem geeft uitvoering aan 

haar missie door vraaggericht te werken. Door een 

actieve opstelling naar bezoekers en basisonderwijs 

met de laagdrempeligheid die al jaren kenmerkend is. 

Het Natuurcentrum werkt vanuit een basis van 

aantrekkelijke bezoeklocaties, met een zich steeds 

ontwikkelende duurzame bedrijfsvoering én vanuit een 

sterke band met het onderwijsveld. Zij doet dit met 

een team waarin professionals en vrijwilligers 

samenwerken, met oog voor individuele capaciteiten 

en respect voor persoonlijke uitdagingen. 

 Doelen 4.2.2

1. Een zo groot mogelijk bereik onder Arnhemse 

basisschoolkinderen door: 

a. Een uitgekiend Natuur- en milieueducatie 

(NME) programma op scholen, in de 

buitenruimte en op de eigen locaties, 

waarin levende natuur en duurzaamheid 

centraal staan. 

b. Een intensieve betrokkenheid bij 

vraaggerichte projecten vanuit het 

onderwijs (verdiepingsvragen, schoolplein-

inrichting, inzet van natuur bij andere 

lesdisciplines, etc.). 

2. Het in stand houden en ontwikkelen van 

laagdrempelige, aantrekkelijke stadsboerderijen, 

waar jonge én volwassen Arnhemmers zich, 

midden in de stad en de seizoenen rond, 

welkom voelen. De locaties zijn gericht op 

belevend genieten van alles wat duurzame 

landbouw en natuur aan verwondering te bieden 

hebben. 

3. Het bieden van: 

a. Beschermde, zinvolle werkplekken, 

midden in de samenleving, voor kwetsbare 

mensen uit diezelfde samenleving. 

b. Een aantrekkelijke werkomgeving waar 

vrijwilligers met uiteenlopende 

achtergronden zich, ieder op zijn/haar 

eigen wijze, kan ontplooien én bijdragen 

aan de doelstellingen van het 

Natuurcentrum. 

c. Opleidingsplaatsen voor (V)MBO en HBO 

uit de groene sector. 
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Tabel 2. Business Model ‘Uitvoerder van gekaderd beleid’ 

Key partners 
 Basisscholen 
 Siza  
 RIBW Regionale Instelling 

Beschermd Wonen. 
 Presikhaaf Bedrijven 
 SWOA 
 Driestroom 
 IVN 
 Bezoekerscentrum Sonsbeek 
 Imkervereniging 
 Boerderijcafé de Hooijmaat 
 Stichting Kinderboerderijen 

Nederland 
 Landelijk netwerk NME 
 Gelders netwerk NME centra 
 Veldwerk Nederland 
 Ravon, Sovon, Floron, 

Zoogdiervereniging 
 MBO (STOAS, AOC 

Doetinchem, Helicon, 
Groenhorst college, 

Heijendaal, RijnIjssel collega) 
 Hoger onderwijs (PABO 

Arnhem, WUR, Van Hall 
Larenstein, ARTEZ). 

 Vrijwilligers centrale Arnhem 

Kernactiviteiten 
Verzorgen en onderhouden 
 Deren, akkers, weiden, 

planten, heemtuin en 
kindertuinen. 

 Onderhoud gebouwen, 
speeltoestellen en omgeving 

 Oogsten en houden van vee. 
Educatie 
 Ontwikkelen van lesmateriaal. 
 Geven van lessen op eigen 

locatie, buitenschoolse lessen 
en excursies. 

 Uitleen van leskisten en dieren 
 Beantwoorden van vragen van 

bezoekers. 
 Begeleiding en materiaal voor 

lessen en schooltuinen.  
Organiseren 
 Activiteiten, zoals Lentefeest 

en oogstfeest 
Verhuren 

 Horecagelegenheid. 
 Vergaderruimte 
 Locatie (loods, leslokaal etc.) 
Communicatie 
 Bekendmaken van activiteiten. 
 Afstemmen activiteiten met 

scholen en andere 
betrokkenen. 

Waarde proposities 
Aan Arnhemmers: op de 
stadboerderijen en de heemtuin 
kun je gratis beleven hoe natuur 
en landbouw werken met levende 
dieren. Bij ons kun je producten 
oogsten en proeven. Het is een 
plek om tot jezelf te komen en 
mensen te ontmoeten. 
 
Aan scholen: verzorgen van gratis 
buitenschoolse lessen en leveren 
lespakketten voor natuur en 
milieueducatie. 
 
Werken aan de zelfredzaamheid 
van de Arnhemmers. Ontwikkelen 
21ste Century Skills bij kinderen en 
volwassenen. 
 
Aan vrijwilligers, stagiairs en 
mensen op zoek naar een 

passende werkplek: bieden van 
een zinvolle dagbesteding (trots) 
op een gastvrije werkplek met 
goede begeleiding. 
 
Aan de gemeente: bijdragen aan 
groen in de wijk, bieden van 
passend werk en stageplekken; 
vergroten het milieubewustzijn van 
Arnhemmers en draagvlak voor 
milieu- en duurzaamheidsbeleid. 
 
 
 
 
 

Klantrelaties 
 Gastheer / gastvrouw 
 Voorlichter / onderwijzer 
 Werkbegeleider 
 Partner 

Klantsegmenten 
 Arnhemse bevolking, vooral 

gericht op gezinnen en 
grootouders met 
kleinkinderen. 

 Basisscholen 
 B&W en de gemeenteraad van 

Arnhem 
 

Key resources 
 Werknemers en vrijwilligers1 
 Stadsboerderijen, tuinen en 

weiden (grond en ruimte) 
 Dieren 
 Lesmateriaal 
 Scholennetwerk 
 Werkmateriaal (trekker etc.) 
 Zalen en andere 

vergaderfaciliteiten. 

Kanalen 
 www.natuurcentrumarnhem.nl 
 www.stadsboerderijdekorenmaat.nl 
 www.stadsboerderijpresikhaaf.nl 
 Stadsboerderij de Korenmaat 
 Stadsboerderij Presikhaaf  
 Jaarprogramma 

Kostenstructuur 
 Zie begroting 

Inkomstenstromen 
 Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Arnhem. 
 Huurinkomsten winkel- en café ruimte en vergaderruimte 

                                                           
1
 Met kennis, ervaring en vaardigheden op het gebied van land- en tuinbouw, groenbeheer en groene schoolpleinen, onderwijs waaronder 21 Century skills, en onderzoekend leren, kennis 

van soorten en natuurlijke processen, stadslandbouw. 

http://www.natuurcentrumarnhem.nl/
http://www.stadsboerderijdekorenmaat.nl/
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 Organigram  4.2.3
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4.3 Het Natuurcentrum als partner in 

duurzaamheid 

 

 Missie en visie 4.3.1

Het Natuurcentrum Arnhem werkt in de stad aan het 

besef dat natuur een kernwaarde is in een duurzame 

samenleving. Belevend leren en genieten staan hierbij 

centraal. Het Natuurcentrum positioneert zich midden 

in de wijk en verbindt mensen in de stad. Op deze 

wijze stimuleert het Natuurcentrum ook sociale 

duurzaamheid (gezondheid, armoede).  

Het Natuurcentrum speelt daarom een belangrijke rol 

in het Netwerk Groen Arnhem en het Kernteam 

Stadslandbouw. Het Natuurcentrum wil een 

katalysator tussen gemeente en de Arnhemse 

samenleving zijn. Ze speelt in op vragen vanuit de 

samenleving (wijken) en is daarom een belangrijke 

partner in de uitvoering van gemeentelijk beleid zoals 

beschreven in de Arnhem Agenda en de 

Perspectiefnota Arnhem. Op sociaal gebied betekent 

dat bijvoorbeeld het bieden van een werkplek / 

dagbesteding voor mensen met een beperking of 

achterstand op de arbeidsmarkt. 

Natuurcentrum Arnhem geeft uitvoering aan haar 

missie, door vraaggericht te werken. Door een actieve 

opstelling naar bezoekers en basisonderwijs met de 

laagdrempeligheid die al jaren kenmerkend is. Het 

Natuurcentrum werkt vanuit een basis van 

aantrekkelijke bezoeklocaties met een zich steeds 

ontwikkelende duurzame bedrijfsvoering én vanuit een 

sterke band met het onderwijsveld. Zij doet dit met 

een team waarin professionals en vrijwilligers 

samenwerken, met oog voor individuele capaciteiten 

en respect voor persoonlijke uitdagingen. Het 

Natuurcentrum wil een loket zijn voor 

maatschappelijke doelgroepen en de wijken. 

 Doelen 4.3.2

1. Een zo groot mogelijk bereik onder Arnhemse 

basisschoolkinderen door: 

a. Een uitgekiend NME-programma op 

scholen, in de buitenruimte en op de eigen 

locaties waarin levende natuur en 

duurzaamheid centraal staan. 

b. Een intensieve betrokkenheid bij 

vraaggerichte projecten vanuit het 

onderwijs (verdiepingsvragen, schoolplein-

inrichting, inzet van natuur bij andere 

lesdisciplines, etc.). 

2. Het in stand houden en ontwikkelen van 

laagdrempelige, aantrekkelijke stadsboerderijen, 

waar jonge én volwassen Arnhemmers zich, 

midden in de stad en de seizoenen rond, 
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welkom voelen. De locaties zijn gericht op 

belevend genieten van alles wat duurzame 

landbouw en natuur aan verwondering te bieden 

hebben. 

3. Het bieden van: 

a. Beschermde, zinvolle werkplekken, 

midden in de samenleving, voor kwetsbare 

mensen uit diezelfde samenleving. 

b. Een aantrekkelijke werkomgeving waar 

vrijwilligers met uiteenlopende 

achtergronden zich, ieder op zijn/haar 

eigen wijze, kan ontplooien én bijdragen 

aan de doelstellingen van het 

Natuurcentrum. 

c. Opleidingsplaatsen voor (V)MBO en HBO 

uit de groene sector. 

4. Het verbinden en faciliteren van wijkbewoners, 

scholen, maatschappelijke organisaties en het 

stadsbestuur bij groene en sociale 

duurzaamheid (bijvoorbeeld gezondheid, sociale 

cohesie en armoedebestrijding). 
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Tabel 3. Business model ‘Partner in duurzaamheid’ 

Key partners 
Zie 1 (bijvoorbeeld Siza, 
Driestroom, Presikhaaf), 
aanvullend: 
 Provincie Gelderland 
 Samenwerkende programma’s 

en overheden 
 Omgevingsdiensten 
 Stadsregio 
 Netwerk Groen Arnhem 
 Kernteam Stadslandbouw 
 Programma Energy Made in 

Arnhem 
 Gelderse Milieufederatie 
 Gelders Landschap 
 Rijnstad: maatschappelijke 

organisatie op het gebied van 
welzijn en maatschappelijke 
dienstverlening. 

 Wijkregisseurs van de 
gemeente 

 Kweekland 
 

Kernactiviteiten 
Zie 1, aanvullend: 
Educatie 
 Duurzaamheid en overig beleid 

van de gemeente. 
 Advies aan scholen over o.a. 

groene schoolpleinen en 
duurzaamheid.  

 Groen Arnhem en 
stadslandbouw  

 Voorlichting over duurzame en 
groene maatregelen 

 Makelen tussen de 
verschillende keypartners en 
klantsegmenten 

Marketing en acquisitie 
 Netwerken en 

projectvoorstellen schrijven 
Faciliteren 
 Materiaal, menskracht, kennis, 

projectleider, ruimte 
 Verbinden van de gemeente 

met de stad 
 werkplekken/dagbesteding 

Waarde proposities 
Zie 1, aanvullend: 
Aan Arnhemmers 
We zijn ook een wijkcentrum en 
bieden ruimte aan 
burgerinitiatieven. We zijn een 
informatieloket voor duurzaamheid, 
voorlichting over beleid van de 
gemeente.  
 
Aan de gemeente 
De stadsboerderij biedt toegang tot 
de wijk. Uitvoeren van de Arnhem 
Agenda en de Perspectiefnota 
Arnhem. Huisvesten van Pilots 
Wijkteams en ondersteunen 
wijksturing. Adviseren over 
informeren en betrekken burgers 
aan gemeente. Verzorgen van 
structureel contact met bewoners 
en niet alleen tijdens incidenten. 
 
Aan maatschappelijke organisaties: 
Natuurcentrum heeft een uniek 
netwerk met basisscholen 
waardoor activiteiten gericht op 
scholen gemakkelijk te organiseren 
zijn. 
 
 
 

Klantrelaties 
 Gastheer / gastvrouw 
 Voorlichter / onderwijzer 
 Werkbegeleider  
 Adviseur 
 Uitvoerder 
 Partner 

Klantsegmenten 
Zie 1 aanvullend: 
 Ook Arnhemmers zonder 

(klein)kinderen. 
 Schoolbesturen die hun 

schoolplein willen vergroenen 
 Burgerinitiatieven, zoals 

Volkstuinvereniging de 
Tuinmaat 

 Wijkplatforms 
 Postduivenvereniging 
 Scouting 
 Maatschappelijke organisaties 

zoals Landschap Gelderland, 
Staatsbosbeheer, … 

 
Programmamanagers, 
bestuursadviseurs en projectleiders 
van de gemeente Arnhem en de 
provincie Gelderland op een breed 
palet aan sociaaleconomische 
thema’s. 
 
Foundations en stichtingen met 
maatschappelijke doelen 

o Dullertsstichting 
o DeltaLloydfoundation 
o Postcodeloterijshow 
o Oranjefonds 

Key resources 
 Zie 1 
 Netwerk in de wijk en bij de 

gemeente. Dit is een 
betrokken groep burgers, 
vrijwilligers en ambtenaren die 
via verschillende 
internetplatforms en tijdens 
bezoeken aan de 
stadboerderijen kan worden 
benaderd en met elkaar 

worden verbonden. 
 Vormkracht 
 Kennis over groen, voedsel, 

landbouw in de stad. 
 Kennis en ervaring in 

projectmatig werken. 

Kanalen 
 zie 1, aanvullend: 
 Facebook 
 LinkedIn 
 Twitter 
 
 

Kostenstructuur 
 Zie begroting 

Inkomstenstromen 
Zie 1, aanvullend: 
 Vergoedingen voor adviesdiensten en uitvoeren projecten voor overheden en 

maatschappelijke partners. 
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 Organigram  4.3.3
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4.4 Het Natuurcentrum als maatschappelijk 

ondernemer 

 

 Missie en visie 4.4.1

Het Natuurcentrum Arnhem werkt in de stad aan het 

besef dat natuur een kernwaarde is in een duurzame 

samenleving. Belevend leren en genieten staan hierbij 

centraal. Het Natuurcentrum positioneert zich midden 

in de wijk en verbindt mensen in de stad. Op deze 

wijze stimuleert het Natuurcentrum ook sociale 

duurzaamheid (gezondheid, armoede). Het 

Natuurcentrum speelt daarom een belangrijke rol in 

het Netwerk Groen Arnhem en het Kernteam 

Stadslandbouw.  

Het Natuurcentrum wil een katalysator tussen 

gemeente en de Arnhemse samenleving zijn. Ze 

speelt in op vragen vanuit de samenleving (wijken) en 

is daarom een belangrijke partner in de uitvoering van 

gemeentelijk beleid zoals beschreven in de Arnhem 

Agenda en de Perspectiefnota Arnhem. Een 

ondernemend Natuurcentrum zoekt nadrukkelijk de 

samenwerking met ondernemers in Arnhem. Het 

Natuurcentrum is partner van bedrijven bij het 

realiseren van ambities op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Op sociaal gebied betekent dat bijvoorbeeld het 

bieden van een werkplek / dagbesteding voor mensen 

met een beperking of achterstand op de arbeidsmarkt. 

Natuurcentrum Arnhem geeft uitvoering aan haar 

missie, door vraaggericht te werken. Door een actieve 

opstelling naar bezoekers en basisonderwijs met de 

laagdrempeligheid die al jaren kenmerkend is. Het 

Natuurcentrum werkt vanuit een basis van 

aantrekkelijke bezoeklocaties met een zich steeds 

ontwikkelende duurzame bedrijfsvoering én vanuit een 

sterke band met het onderwijsveld. Zij doet dit met 

een team waarin professionals en vrijwilligers 

samenwerken, met oog voor individuele capaciteiten 

en respect voor persoonlijke uitdagingen. Het 

Natuurcentrum wil een loket zijn voor 

maatschappelijke doelgroepen en de wijken. Het 

Natuurcentrum kan met bedrijven samenwerken, 

bijvoorbeeld als: 

 Het bedrijf voor zijn bedrijfsvoering gebaat is bij 

duurzamer gedrag van mensen (bv Sita wil dat 

scholen hun afval beter scheiden zodat recycling 

beter gaat). 

 Invullen doelstellingen maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. 
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 Locatie voor bedrijfsuitjes, teambuilding en 

informele bijeenkomsten. 

 Bijdragen aan vestigingsklimaat bedrijven (groen is 

een belangrijke vestigingsfactor). 

 Het bedrijf wil bijdragen aan de doelstellingen van 

het Natuurcentrum. 

 Doelen 4.4.2

1. Een zo groot mogelijk bereik onder Arnhemse 

basisschoolkinderen door: 

a. Een uitgekiend NME-programma op 

scholen, in de buitenruimte en op de eigen 

locaties, waarin levende natuur en 

duurzaamheid centraal staan. 

b. Een intensieve betrokkenheid bij 

vraaggerichte projecten vanuit het 

onderwijs (verdiepingsvragen, schoolplein-

inrichting, inzet van natuur bij andere 

lesdisciplines, etc.). 

2. Het in stand houden en ontwikkelen van 

laagdrempelige, aantrekkelijke stadsboerderijen, 

waar jonge én volwassen Arnhemmers zich 

welkom voelen. De locaties zijn gericht op 

belevend genieten van alles wat duurzame 

landbouw en natuur aan verwondering te bieden 

hebben. 

3. Beschermde, zinvolle werkplekken, midden in de 

samenleving, voor kwetsbare mensen uit 

diezelfde samenleving. 

4. Een aantrekkelijke werkomgeving waar 

vrijwilligers met uiteenlopende achtergronden 

zich, ieder op zijn/haar eigen wijze, kan 

ontplooien én bijdragen aan de doelstellingen 

van het Natuurcentrum. 

5. Opleidingsplaatsen voor (V)MBO en HBO. 

6. Het verbinden en faciliteren van wijkbewoners, 

scholen, maatschappelijke organisaties en het 

stadsbestuur bij groene en sociale 

duurzaamheid als gezondheid, sociale cohesie 

en armoedebestrijding. 

7. Het Natuurcentrum kan met bedrijven 

samenwerken. 

a. Als het bedrijf voor zijn bedrijfsvoering 

gebaat is bij duurzamer gedrag van 

mensen (bv Sita wil dat scholen hun afval 

beter scheiden zodat recycling beter gaat). 

b. Invullen doelstellingen maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. 

c. Locatie voor bedrijfsuitjes, teambuilding 

en informele bijeenkomsten. 

d. Bijdragen aan vestigingsklimaat bedrijven 

(groen is een belangrijke factor). 
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Tabel 4. Business Model ‘Maatschappelijk ondernemer’ 

Key partners 
Zie 2, aanvullend 
 Slim opgewekt Duurzame 

energie 
 Burger's Zoo 
 Werkbedrijf en Regionaal 

Werkgevers Service Punt 
(RWSP) van de arbeidsregio 
Arnhem 

 De Arnhemse Uitdaging bouwt 
bruggen tussen het 
bedrijfsleven en de 
samenleving. 

 Kweekland Stadstuin. 
 Hoeve Klein Mariendaal 

(zorgboerderij en 
theeschenkerij) 

 Waterschappen Rijn en IJssel 
en Waterland 

 Tuincentra en hoveniers. 
 Zorgboerderij de Kroon 
 Zuivelboerderij Ijseloord 

 Repair-café 
 RijnIjssel energie coöperatie 
 WeCycle 

 

Kernactiviteiten 
Zie 2 (dit werkt alleen als ook aan 
de voorwaarden van variant 2 is 
voldaan), aanvullend: 
Educatie 
 Informatie geven over 

zonnepanelen, 
energiebesparing. 

 Opleiden van leraren in natuur 
en milieu educatie. 

 Organiseren van lezingen door 
professoren, docenten en 
studenten. 

Faciliteren en organiseren 
 Activiteiten verlengde schooldag 
 Onderdelen van cursussen en 

excursies 
 locatie verhuren. 
 Uitjes BSO, scholen bedrijven 
 Overnachtingen bij de boer 
 Afhaalpunt voedselpakketten. 
 Recycle, ruil en reparatiepunt. 

 Abonnement Plukfruit 
 Adopteren dieren 
 Kinderfeestjes  
Verzorgen en onderhouden 
 Betaalde speeltuin met 

maisdoolhof en blote 
voetenpad 

 Inscharen / huisvesten vee en 
dieren van derden. 

 Weiden van vee op 
bedrijventerreinen. 

Verkopen 
 Verkoop vlees  

Waarde proposities 
Zie 2, aanvullend aan 
ondernemers:  
 
Ruimte om kleinschalig met je plan 
te beginnen. Lesruimtes, workshop 
faciliteiten en verzamelpunt voor 
excursies. Advies en contact met 
andere start-ups. 
 
Imago en reclame: de mogelijkheid 
om leskisten en andere producten 
en diensten te sponsoren. 
 
Als het bedrijf voor zijn 
bedrijfsvoering gebaat is bij 
duurzamer gedrag van mensen (bv 
Sita wil dat scholen hun afval beter 
scheiden zodat recycling beter 
gaat). Locatie voor bedrijfsuitjes, 
vergaderingen, workshops en 
teambuilding (samen bouwen, 

dieren verzorgen, tuinieren). Een 
platform en netwerk om 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen vorm te geven en te 
werken aan groene, duurzame en 
sociale doelstellingen.  
 
Organiseren van markten en 
feesten waar veel mensen op af 
komen en verhuren kramen waar 
lokale ondernemers 
streekproducten kunnen verkopen. 
 
Samenwerken in 
afstudeeronderzoeken en stages 
gericht op duurzame ontwikkeling 
en product innovatie. 

Klantrelaties 
 Gastheer / gastvrouw 
 Voorlichter / onderwijzer 
 Werkbegeleider  
 Adviseur 
 Uitvoerder 
 Partner  

Klantsegmenten 
Zie 2 aanvullend: 
 Producenten / aanbieders van 

streekproducten. 
 Ondernemers op het gebied van 

stadslandbouw. 
 Buitenplaats, Schuijtgraaf 
 Ondernemers die tijdelijk 

ruimte nodig hebben op een 
weide: 

o Ballonvaarders 
o Outdoor activiteiten 

(fietscross, vuurtje 
stoken, knutselen, 
timmeren) 

 Intratuin 
 BASF (sociaal en ecologisch 

ondernemen). 
 Cofely 
 Sita Holding 
 Alliander / Liandon 
 PLatowood 

 Accoy Accsys (voorheen Titan 
Wood) 

 IPKW Industriepark Kleefse 
Waard 

 Arnhems Buiten- Energy 
Business Park 

 Grontmij 
 Park de Hoge Veluwe 
 Nederlands Watermuseum 
 Nederlands Openluchtmuseum 
 Reisbureaus met natuurreizen 
 Bejaardencentra 
 Kinderdagverblijven en 

Buitenschoolse opvang 
 Akzo 
 Nuon 
 Roofgarden 
 SITA 

 
 

Key resources 
Zie 2 
 ondernemerschap 

Kanalen 
Zie 2, aanvullend: 
 Websites en andere kanalen 

van de bedrijven waarmee we 
samenwerken. 

 Markten en evenementen. 

Kostenstructuur 
 Begroting 

Inkomstenstromen 
Zie 2, aanvullend: 
 Inkomsten uit projecten met bedrijven. 
 Verhuur kraampjes tijdens evenementen. 
 Betaalde activiteiten op de locatie 



27 
 

 

 Organigram 4.4.3
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4.5 Overeenkomsten en verschillen tussen de varianten 

 

Bijgaande tabellen geven een overzicht van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen van de varianten. 

Tabel 5. Vergelijking van de missie en de visie per variant 

Uitvoerder van 

gekaderd beleid 

Partner in 

duurzaamheid 

Maatschappelijk 

ondernemer 

Beschrijving 

Natuur-beleving 

 

Vraaggericht werken 

Aantrekkelijke locaties 

Natuur-beleving  
 

Vraaggericht werken 

Aantrekkelijke locaties 

Natuur-beleving 

 

Vraaggericht werken 

Aantrekkelijke locaties 

Het Natuurcentrum Arnhem werkt in de stad aan het besef dat de 

natuurlijke omgeving een kernwaarde is in een duurzame 

samenleving. Belevend leren en genieten staan hierbij centraal.  

 

Vraaggericht werken vanuit een actieve opstelling naar bezoekers 

en basis onderwijs met een laagdrempeligheid die al jaren 

kenmerkend is. Werken vanuit aantrekkelijke bezoeklocaties met 

een zich steeds ontwikkelende duurzame bedrijfsvoering met een 

team waarin professionals en vrijwilligers samenwerken met oog 

voor individuele verschillen en respect voor persoonlijke 

uitdagingen. 

 Werken aan sociale 

duurzaamheid 

(gezondheid, 

armoede) 

 

Loket- en 

netwerkfunctie 

Werken aan sociale 

duurzaamheid 

(gezondheid, 

armoede) 

 

Loket- en 

netwerkfunctie 

Het Natuurcentrum positioneert zich midden in de wijk en 

verbindt mensen in de stad. Op deze wijze stimuleert het 

Natuurcentrum ook sociale duurzaamheid (gezondheid, armoede). 

Het Natuurcentrum speelt daarom een belangrijke rol in het 

Netwerk Groen Arnhem en het Kernteam Stadslandbouw. 

Bijvoorbeeld door een loket te zijn voor maatschappelijke doelen 

en de wijken.  

 Partner in uitvoering 

van beleid 

Partner in uitvoering 

van beleid 

 

 

Het Natuurcentrum wil een katalysator tussen gemeente en de 

Arnhemse samenleving zijn. Ze speelt in op vragen vanuit de 

samenleving (wijken) en is daarom een belangrijke partner in de 

uitvoering van gemeentelijk beleid zoals beschreven in de Arnhem 

Agenda en de Perspectiefnota Arnhem. 

  Partner van bedrijven 

want samenwerken 

met bedrijven kan het 

maatschappelijk 

rendement vergroten. 

Een ondernemend Natuurcentrum zoekt nadrukkelijk de 

samenwerking met ondernemers in Arnhem. Het Natuurcentrum 

is partner van bedrijven bij het realiseren van ambities op het 

gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
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Tabel 6. Doelen per variant 

Uitvoerder van 

gekaderd beleid 

Partner in 

duurzaamheid 

Maatschappelijk 

ondernemer 

Doelen 

Natuureducatie voor 

basisscholen 

Natuureducatie voor 

basisscholen 

Natuureducatie voor 

basisscholen 

1) Een zo groot mogelijk bereik onder Arnhemse 

basisschoolkinderen door: 

a. Een uitgekiend NME-programma op scholen, in de 

buitenruimte en op de eigen locaties, waarin levende natuur en 

duurzaamheid centraal staan. 

b. Een intensieve betrokkenheid bij vraaggerichte projecten 

vanuit het onderwijs (verdiepingsvragen, schoolpleininrichting, 

inzet van natuur bij andere lesdisciplines, etc). 

 

Drukbezochte 

stadsboerde-rijen. 

Drukbezochte 

stadsboerde-rijen. 

Drukbezochte 

stadsboerde-rijen. 

2) Het in stand houden en ontwikkelen van laagdrempelige, 

aantrekkelijke stadsboerderijen, waar jonge én volwassen 

Arnhemmers zich, midden in de stad en de seizoenen rond, 

welkom voelen. De locaties zijn gericht op belevend genieten van 

alles wat duurzame landbouw en natuur aan verwondering te 

bieden hebben. 

 

Meedoen, werk en 

opleiding 

Meedoen, werk en 

opleiding 

Meedoen, werk en 

opleiding 

3) Het bieden van: 

a. Beschermde, zinvolle werkplekken, midden in de 

samenleving, voor kwetsbare mensen uit diezelfde samenleving. 

b. Een aantrekkelijke werkomgeving waar vrijwilligers met 

uiteenlopende achtergronden zich, ieder op zijn/haar eigen wijze, 

kan ontplooien én bijdragen aan de doelstellingen van het 

Natuurcentrum. 

c. Opleidingsplaatsen voor (V)MBO en HBO uit de groene 

sector. 

 

 Bijdragen aan groen, 

omgeving en sociale 

duurzaamheid 

Bijdragen aan groen, 

omgeving en sociale 

duurzaamheid  

4) Het verbinden en faciliteren van wijkbewoners, scholen, 

maatschappelijke organisaties en het stadsbestuur bij groene en 

sociale duurzaamheid als gezondheid, sociale cohesie en 

armoedebestrijding. 

  Samenwerken met 

bedrijven 

5) Het aangaan van strategische samenwerkingen met het 

Arnhemse bedrijfsleven in het kader van educatie, voorlichting of 

MVO. Dit op basis van wederkerigheid, dan wel betaalde 

dienstverlening. 
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5. Keuze voor de rechtsvorm 

 

5.1 Inleiding 

Arnhem heeft aangegeven in principe tot externe 

verzelfstandiging te willen overgaan. Een ‘interne 

verzelfstandiging’ (in de vorm van een ambtelijke 

dienst met ‘een ruim mandaat en een 

verdientaakstelling’) valt daarom af als mogelijk 

business model. 

Externe verzelfstandiging kan zowel publiekrechtelijke 

als privaatrechtelijke rechtsvormen krijgen. De 

publiekrechtelijke rechtsvormen vallen af, omdat er 

geen sprake is van intergemeentelijke samenwerking. 

Voor wat de privaatrechtelijke varianten geldt het 

principe dat de rechtsvorm volgt uit de functie / 

doelen van het Natuurcentrum. De rechtsvormen van 

de vereniging en de coöperatie zijn minder geschikt, 

omdat deze rechtsvormen vooral bedoeld zijn voor 

ledenorganisaties, waarbij de coöperatie een 

specifieke vereniging is die expliciet opkomt voor de 

belangenbehartiging van de leden. Energiecoöperaties 

zijn daar een goed voorbeeld van. Vaak hebben deze 

verenigingen/ coöperaties, in tegenstelling tot het 

Natuurcentrum, een enkelvoudig doel.  

De NV en de BV zijn kapitaal gestuurde organisaties, 

waarbij zeggenschap belegd is door eigendom 

(aandelenverhoudingen; risicodragende inzet van 

kapitaal). Deze rechtsvormen passen bij organisaties 

die een uitdrukkelijk winstoogmerk hebben. Dat is in 

het geval van het Natuurcentrum niet het geval. Het 

Natuurcentrum mag wel (een zekere) winst maken op 

diensten en producten, maar dat is nimmer het 

hoofddoel van de organisatie. Ergo, teveel 

commerciële activiteiten zijn een bedreiging voor het 

voortbestaan van het profiel, imago en de 

maatschappelijke positie die het Natuurcentrum 

inneemt.  

Resteert de rechtsvorm van de stichting; deze vorm is 

uitermate geschikt voor organisaties die 

maatschappelijke doelen nastreven en die veelal de 

uitvoeringsorganisatie voor (overheids-)beleid zijn. 

Een stichting heeft geen winstoogmerk, maar zet haar 

menselijk kapitaal (vermogen en kennis) in om zoveel 

mogelijk maatschappelijke resultaten te behalen. Een 

stichting mag, indien sprake is van overheidsinvloed in 

de stichting binnen de bandbreedte die de wet Markt 

en Overheid biedt, wel degelijk commerciële 

activiteiten ontplooien. De (doorgaans geringe) winst 

wordt dan aangewend om bij te dragen aan het 
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behalen van de statutaire doelen. Winst wordt vaak 

aangewend om nieuwe initiatieven en innovaties 

(mede) te financieren. 

Tot slot; een stichting kan, voor zover nodig en 

gewenst, ook zelf een BV oprichten, bijvoorbeeld om 

daar uitgesproken risicovolle activiteiten in onder te 

brengen. De stichting zelf kan ook een vereniging 

(bijvoorbeeld vereniging vrienden van de 

kinderboerderij) of een coöperatie (bijv. de 

gezamenlijke wijktuin / stadslandbouw) initiëren of 

daarin participeren. De gemeente kan d.m.v. 

benoeming van de bestuursleden in de oprichtingsfase 

en de inhoud van de (oprichtings-)statuten sturen op 

de gewenste governance van de stichting. Voor een 

totaaloverzicht: zie de keuzematrix in bijlage 1.  

  



32 
 

5.2 Het bestuur van de rechtspersoon 

Gelet op de omvang, de complexiteit en de 

maatschappelijke positie van een verzelfstandigd 

Natuurcentrum stellen wij voor om een professioneel 

bestuur van (minimaal) drie leden te benoemen. Deze 

bestuursleden vervullen de functies van voorzitter, 

secretaris en penningmeester. Het profiel van deze 

bestuursleden is dat het (semi) professionele 

bestuurders zijn met een achtergrond in het 

ondernemerschap, onderwijs, zorg en duurzaamheid.  

Zodra het college van B&W heeft besloten om een 

voorstel tot verzelfstandiging van het Natuurcentrum 

aan de Raad voor te leggen, dient de werving van de 

bestuursleden te starten. Het bestuur dient volgens 

ons een belangrijke functie te krijgen in het tot stand 

komen (en vaststellen) van zowel het bedrijfsplan als 

de verzelfstandigings-overeenkomst. Het bestuur 

wordt –bij vestiging van de rechtspersoon- door het 

gemeentebestuur benoemd.  

De nieuwe organisatie zal een stevige directeur nodig 

hebben. Deze wordt ondersteund door een assistent of 

een managementteam van beperkte omvang. Gelet op 

het mandaat wat de directeur nodig heeft voor de 

dagelijkse leiding van de organisatie, valt het te 

overwegen om de directeur tevens bestuurder te 

maken. Daarbij ligt het voor de hand dat de directeur 

dan de rol van secretaris op zich neemt.  

Naast het bestuur wordt een Raad van Toezicht (RvT) 

benoemd. De RvT krijgt de verantwoordelijkheid om 

toezicht te houden op de mate en de wijze waarop het 

bestuur van de stichting de statutaire doelen en de 

gecontracteerde projecten en programma’s realiseert. 

De RvT ziet toe op: 

1. De wijze waarop en de mate waarin de 

maatschappelijke resultaten en effecten door 

het Natuurcentrum worden gerealiseerd (incl. 

beleid en strategie)  

2. Het beleid en beheer van directie/bestuur met 

de bijbehorende resultaten, prestaties en risico's 

3. Het naleven van wet- en regelgeving door de 

organisatie 

4. Het voldoen aan de eisen van de financiële 

verslaggeving, de interne controle en 

risicobeheersing 

5. De te leveren kwaliteit en kwantiteit van de 

producten en diensten en de doelmatigheid en 

efficiency van de organisatie  

6. De integriteit en de identiteit van de organisatie. 
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De RvT is bevoegd om toezicht te houden op het 

bestuur, het bestuur te adviseren, te benoemen, te 

schorsen en te ontslaan. De RvT treedt op als bevoegd 

werkgever van het bestuur. De functie en positie van 

de RvT van stichtingen is niet in het Burgerlijk 

Wetboek verankerd. De leden van de RvT moeten te 

allen tijde handelen in het belang van de doelstelling 

van de stichting zonder opdracht en onafhankelijk van 

bijkomstige belangen.  

Voor deze BC is een nadere detaillering van de 

profielen van zowel het bestuur als de RvT nog niet 

opportuun; dat kan in de fase van het Bedrijfsplan 

nader ingevuld en gedetailleerd worden. 

Het aanzoeken van goede bestuurders wordt een 

belangrijke opgaaf. Het bestuur van de stichting moet 

tijdig haar invloed kunnen doen gelden op zowel de 

inhoud van het Bedrijfsplan, de openingsbalans als de 

meerjarenbegroting e.d. Bij het op afstand zetten van 

het Natuurcentrum speelt de Wet Markt en Overheid 

een belangrijke rol. Door middel van de Statuten kan 

de gemeente Arnhem sturen. Afhankelijk van de 

variant die daarbij gekozen wordt, is er sprake van 

doorwerking in o.m. het fiscale domein (bijv. VPB, 

BTW).  

De Raad van Toezicht ziet toe op het eindresultaat, 

niet de wijze waarop de dagelijkse zaken geregeld 

worden, daar is het (dagelijks) bestuur voor. De 

gemeente kan vertrouwen op de effectiviteit van de 

sturing d.m.v. de subsidierelatie en door de 

samenstelling van de RvT. De ambitie voor Arnhem 

om regiegemeente te worden kan daarmee worden 

gerealiseerd. De opdracht aan, en het mandaat van, 

de RvT kan verschillende variaties krijgen; bij de 

bepaling van de statuten komt dit inhoudelijk aan de 

orde.  

Voor wat betreft de status Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI) geldt dat die status voor een 

verzelfstandigd Natuurcentrum in alle gevallen 

nastrevenswaardig is. Zo nodig kan een aparte ‘knip’ 

gemaakt worden als het activiteiten betreft die echt 

commercieel zijn. Het risico – en de bijbehorende 

fiscaliteit - breng je dan onder in een aparte 

rechtspersoon, bijvoorbeeld een B.V.  
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6. Randvoorwaarden voor zelfstandigheid; 

bedrijfsvoering 

  

6.1 Inleiding 

Zodra het Natuurcentrum verzelfstandigt, zal het niet 

langer gebruik kunnen maken van de diensten die de 

verschillende (staf)afdelingen van de gemeente 

Arnhem leveren. In de (meerjaren-)begroting voor de 

drie varianten van is de noodzakelijke ‘overhead’ 

begroot om de functies op het vlak van de 

bedrijfsvoering te kunnen realiseren. Arnhem wil 

daarbij werken volgens de principes van de Zero 

Based Begroting.  

Elke organisatie heeft noodzakelijkerwijs behoefte aan 

de ondersteuning van de ‘primaire processen’: de 

‘overhead’. Deze overhead kan worden becijferd op 

basis van de specifieke kerntaken van een organisatie, 

het type bedrijfsvoering e.d. Landelijk worden er door 

bureau Berenschot regelmatig benchmarks gedaan 

naar de hoogte van die overhead, in relatie tot de 

kerntaken en het primaire proces. Recent becijferde 

Berenschot voor één van de 4G gemeenten 

(Rotterdam) de noodzakelijke overhead voor de NME 

dienst op 18,3 % van de begroting (inclusief 

management, exclusief huur en aan directe 

bedrijfsvoering gekoppelde kosten). Ook de eigen 

auditdienst van de gemeente Rotterdam kwam tot 

diezelfde analyse/ uitkomst.  

In de huidige begroting van het Natuurcentrum zijn 

deze overheadkosten niet opgenomen; die diensten 

worden momenteel in natura ‘om niet verricht’. Bij 

eerdere verzelfstandigingen binnen Arnhem blijkt het 

lastig om overheadkosten in detail toe te rekenen aan 

de specifieke diensten. De formatie en het budget die 

bij de gemeente liggen, zullen per datum 

verzelfstandiging aan het Natuurcentrum moeten 

worden overdragen. 

Dat brengt ons op de lijn dat we ramen wat 

noodzakelijkerwijs aan overhead beschikbaar moet 

zijn; Zero Based. We ramen de overhead primair in 

euro’s, omdat het overgrote deel van deze taken door 

het Natuurcentrum in de toekomst in de vorm van 

externe diensten ingekocht zal worden. Het 

verzelfstandigde Natuurcentrum zal daarnaast, 

afhankelijk van de te kiezen variant, te maken krijgen 

met enkele ‘nieuwe’ kosten, die specifiek 

samenhangen met de verzelfstandiging. Uiteraard 

staan daar wel nieuwe baten tegenover, die in de 

afzonderlijke begrotingen zijn opgenomen.  
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6.2 Personeel 

De medewerkers van het Natuurcentrum zijn het 

belangrijkste kapitaal van de organisatie; zij vormen 

het ‘human capital’. NME werk is mensenwerk, dat is 

al jaren zo, en dat zal óók in de toekomst zo zijn! 

Landelijk zie je een trend dat NME’ers, en mensen die 

in vergelijkbare functies en centra werken, een sterke 

passie bij hun werk hebben en zich daaraan langjarig 

verbinden. Ook de medewerkers van het 

Natuurcentrum zijn zeer gebonden aan hun baan. Het 

verloop is laag en de gemiddelde leeftijd is, zoals bij 

veel gemeenten, aan de hoge kant. 

 Enkele kengetallen (ultimo maart 2015): 

 De formatie bedraagt 18,89 fte 

 De directe loonkosten voor deze formatie 

bedragen: € 989.810, = inclusief diverse 

toelagen (stand 1 maart 2015) 

 Het aantal medewerkers in loondienst: 22 (incl. 

5 medewerkers algemeen) 

 Aantal medewerkers ‘Algemeen’ (voormalig ID: 

geen formatieplaats) 

 Aantal stagiaires: 6 

 Aantal vrijwilligers: 33 

 

leeftijd 
Aantal 
mensen 

 

dienstjaren 
Aantal 
mensen 

20-25 0 
 

< 5 1 

25-30 1 
 

5-10 5 

30-35 0 

 

10-15 5 

35-40 2 
 

15-20 3 

40-45 3 
 

20-25 2 

45-50 2 

 

25-30 

 50-55 4 

 

30-35 

 55-60 3 
 

35 en > 1 

60-65 2 

     

6.3 Het nieuwe Organigram 

Zie daarvoor hoofdstuk 4, daarin hebben wij drie 

versies op hoofdlijnen geschetst. In de fase van het 

Bedrijfsplan zal de gekozen variant met de vaste 

formatie en bezetting worden ingevuld.  

6.4 Naar een flexibeler bezetting 

Naast de vaste medewerkers zal er een flexibele schil 

van personeel worden opgebouwd. Deze groep 

medewerkers werkt aan tijdelijke projecten, of wordt 

op seizoensgebonden activiteit ingezet en bij pieken in 

het werk of ter opvang van langdurig zieken ingezet. 

Deze groep kan een tijdelijke arbeidsovereenkomst 

krijgen, ingehuurd worden via een uitzendbureau, een 

payroll-bedrijf of als ZZP’er dan wel gedetacheerd 

worden vanuit andere organisaties. Ook de 
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vrijwilligers en arbeidsgehandicapten maken 

onderdeel uit van de flexibel in te zetten schil; ook zij 

verrichten (enige, op beschikbare capaciteit 

afgestemde) basisstaken. 

6.5 Arbeidsvoorwaarden 

De medewerkers van het Natuurcentrum vallen 

momenteel onder de arbeidsvoorwaarden van de 

gemeente Arnhem (CAR-UWO). Het Natuurcentrum 

wordt een aparte rechtspersoon en daarmee formeel 

werkgever voor alle medewerkers. Dat heeft twee 

gevolgen. Er dient een arbeidsvoorwaardenregeling te 

komen (al dan niet in de vorm van een cao) en 

medewerkers dienen een nieuwe arbeidsovereenkomst 

te krijgen. En ook zal er een overgangsregeling 

(sociaal statuut) moeten worden opgesteld. Een en 

ander zal in de fase van het Bedrijfsplan in detail 

nader uitgewerkt moeten worden.  

Voor de NME sector is geen landelijke ‘bedrijfstak cao’. 

Er zijn wel cao’s in de categorie ‘groen en natuur’, 

zoals de cao voor Bos en Natuur 2014, maar die wijkt 

inhoudelijk duidelijk af van de CAR-UWO, vooral 

v.w.b. de pensioenregeling, die niet bij het ABP is 

ondergebracht. In de verzelfstandige vorm kan de 

stichting de arbeidsvoorwaarden van de gemeente 

Arnhem blijven volgen. Nu er vanuit de sector geen 

sprake is van een verplichte cao bestaat de 

beleidsvrijheid voor Arnhem om de 

arbeidsvoorwaarden zelf te regelen. In de fase van het 

bedrijfsplan zal een keuze moeten worden gemaakt 

voor een CAO. Na verloop van tijd wordt het wellicht 

interessant om een nieuwe eigen arbeidsvoorwaarden-

regeling af te sluiten, bijvoorbeeld voor nieuwe 

medewerkers die geen aanspraak op overgangs- of 

garantierechten kunnen maken.  

6.6 Werkgelegenheidsgarantie  

Zoals geconstateerd krijgen de medewerkers die in de 

verzelfstandiging mee gaan naar de nieuwe 

werkgever, een nieuwe arbeidsovereenkomst. 

Gebruikelijk is om voor deze categorie in een 

overgangsregeling een werkgelegenheidsgarantie te 

bieden. Voor het MSSA is voor de duur van 2 jaar een 

werkgelegenheidsgarantie afgegeven. Het lijkt ons 

alleszins redelijk om die lijn óók voor het 

Natuurcentrum te volgen. 

  

6.7 (Voormalige) ID regeling 

 De gemeente Arnhem heeft een eigen beleid voor het 

‘bieden en behouden van werkgelegenheid voor 

mensen met een beperking op de arbeidsmarkt’, de 

voormalige ID-regeling. Binnen het Natuurcentrum 
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werken momenteel 5 ‘algemeen medewerkers’, zonder 

formele formatieplaats of formatieschaal. In de 

begroting van 2015 staat deze groep geboekt voor 

een bedrag van € 152.701,72. 

Er zal een structurele oplossing gevonden moeten 

worden voor deze categorie medewerkers. Er bestaat 

namelijk het gevaar dat het nieuwe Natuurcentrum de 

volledige financiële verantwoordelijkheid voor deze 

groep, in omvang bij 15% van de bezetting/ formatie, 

op zich moet nemen. Dat lijkt ons een onevenredig 

hoge (financiële) belasting/ risico. Het Natuurcentrum 

kan zeker blijvend een passende arbeidsplek bieden, 

doch de financiële risico’s zouden bij de gemeente 

moeten blijven, zoals thans het geval is. Dat kan door 

bijvoorbeeld een structurele en gegarandeerde 

subsidie voor de groep ID-medewerkers te geven.  

 

6.8 Kosten lonen en arbeidsvoorwaarden 

Indien de nieuwe organisatie de CAR-UWO volgt, zal 

er in de hoogte van de loonsom in directe zin niet veel 

veranderen. Uitgangspunt is dat de medewerkers hun 

functie volgen, tenzij deze functie ophoudt of 

wezenlijk verandert. Uiteraard kunnen er ook nieuwe 

functies worden gerealiseerd. Het is mogelijk in het 

sociaal statuut een blijvende garantie van het salaris 

en eventueel zelfs van de salarisperspectieven 

overeen te komen. Daarmee wordt aan een belangrijk 

uitgangspunt van de Arbeidsvoorwaarden gemeente 

Arnhem voldaan: de nieuwe werkgever biedt een 

gelijkwaardig pakket arbeidsvoorwaarden.  

6.9 Vrijwilligers 

De organisatie van het Natuurcentrum ‘leeft bij de 

inzet van vele vrijwilligers’. Gemiddeld werken er 30-

35 onbezoldigde vrijwilligers en rond de 6 stagiaires. 

Het Natuurcentrum kan fiscaal tot € 1.500 euro per 

jaar een onbelaste (onkosten) vergoeding verstrekken 

aan vrijwilligers. De groep vrijwilligers zal in de 

toekomst een nog veel prominentere plek in de 

organisatie gaan innemen en wij bevelen aan om daar 

een passend beleid op te ontwikkelen. Het 

Natuurcentrum overweegt om 10 vrijwilligers 

structureler in de bedrijfsvoering in te roosteren. Aan 

deze in te roosteren vrijwilligers zal vervolgens een 

fiscaal onbelaste vergoeding van € 1.500, = per 

persoon per jaar betaald worden. In de begroting 

wordt daarvoor een post van € 15.000, = opgenomen.  

6.10 Dienstwoningen  

De beide beheerders van de stadsboerderijen wonen 

verplicht in een dienstwoning. Na verzelfstandiging zal 

de ‘ambtelijke regeling dienstwoning’ komen te 
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vervallen; beide woningen worden dan reguliere 

huurwoningen die een huur moeten opbrengen op 

basis van het huurpuntenstelsel. Wij ramen de hoogte 

van de huren conform het huurpunten principe (ruim) 

boven de € 1.000, = per maand. Er vanuit gaande dat 

het bestuur van de stichting Natuurcentrum als 

werkgever de beide beheerders blijvend aanwijst om 

de locatie te bewonen, zal er voor beide beheerders 

een inkomenscompensatie moeten worden verleend. 

Wat de hoogte wordt van de ‘vrije sector huur’ en wat 

de hoogte moet zijn van deze compensatie -en op 

welke wijze deze aan de werknemers/ huurders fiscaal 

het meest gunstig kan worden uitbetaald- moet in de 

fase van het Bedrijfsplan worden uitgezocht. De 

structurele meerkosten voor het Natuurcentrum 

ramen we voorlopig op € 20.000, = per jaar 

(>huurwaarde: 600, = per maand, 2 woningen, 12 

maanden, plus verrekening energielasten). Dit bedrag 

kan echter, o.a. door compensatie van ongewenste 

fiscale (neven-)effecten en de energielasten voor de 

bewoners nog verder oplopen tot boven € 20.000, = 

per jaar. 

6.11 Sociaal Statuut  

Direct nadat het college van B&W het (principe) 

besluit heeft genomen tot externe verzelfstandiging, 

kan de projectgroep, in overleg met het GO, een start 

maken met het opstellen van het Sociaal Statuut. 

6.12 Informatie 

Informatie gaat over de interne en externe 

informatievoorziening, de communicatie, de 

‘marketing en branding’ van het Natuurcentrum en de 

daarbij noodzakelijke ICT-tools en -media. Een nieuw 

Natuurcentrum organisatie ‘leeft’ bij een en adequate 

informatie en communicatie. Het beeldmerk, de 

huisstijl, de website en alle uitingen, zoals 

bebordingen, flyers, Facebook, YouTube etc. zijn 

dragers van de missie en de uitingen van het 

Natuurcentrum. 

Om de ambities van de verzelfstandiging succesvol te 

kunnen realiseren, vooral in variant drie, zal het 

Natuurcentrum structureel moeten investeren in een 

professionele Marketing en Acquisitie. De organisatie 

zal daarvoor een aparte medewerker aantrekken; ook 

het organigram wordt daarop aangepast. In de 

begroting ramen wij daarvoor € 40.000, = De kosten 

van deze investering worden gefinancierd vanuit de 

meeropbrengsten/ resultaten.  

6.13 Aanschaffingen 

Het Natuurcentrum zal vanaf moment van 

verzelfstandiging al haar aanschaffingen in eigen 
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beheer gaan doen. Daar waar de verschillende 

afdelingen van de gemeente die taken nu verrichten, 

zullen deze, met het bijbehorende budget en de 

formatie, aan het Natuurcentrum moeten worden 

overgedragen. Naast de inkoop van goederen en 

diensten valt hier ook de aanbesteding van 

werkzaamheden onder. Indien het Natuurcentrum 

behoefte heeft aan professionele support, zal het  

deze op de (lokale) markt zelfstandig inkopen. Het 

staat het Natuurcentrum daarbij vrij om 

(inkoop)combinaties aan te gaan met andere 

(zelfstandige) organisaties. Daar waar nu (mantel) 

overeenkomsten gelden met het Concern, of externe 

dienstverleners, zullen deze tijdig moeten worden 

opgezegd. 

6.14 Financiën 

  

 Inleiding 6.14.1

In de Exploitatiebegroting hebben we alle structurele 

kosten die het Natuurcentrum voor haar 

bedrijfsvoering maakt –en ook in de toekomst zal 

moeten blijven maken, opgenomen. De huidige ‘eigen’ 

begroting is feitelijk onderdeel van de begroting van 

de afdeling Sportbedrijf (en voor bepaalde 

kostensoorten weer van andere afdelingen). Het 

huidige begrotingsbedrag geeft daardoor een zeer 

vertekend, want incompleet, beeld. Een groot deel van 

de (in)directe kosten zijn namelijk voor het 

Natuurcentrum niet ‘zichtbaar en/of beschikbaar en/of 

beïnvloedbaar’. Deze budgetten zijn verdeeld over 

verschillende (afdelings-) begrotingen. Deze 

afdelingen leveren diensten in natura en stellen 

diverse kosten direct betaalbaar, vaak zelfs buiten de 

invloed en verantwoordelijkheid van het 

Natuurcentrum om. Vanaf het moment van 

verzelfstandiging moet Natuurcentrum dit voortaan 

zélf gaan doen. Wij hebben alle voor het 

Natuurcentrum ‘impliciete, verborgen of indirecte’ 

kosten zoveel mogelijk in beeld gebracht en 

vervolgens in de begroting opgenomen. 

Uitgaande van de principes van het ‘Zero based 

begroten’ hebben we vervolgens gekeken naar de 

noodzakelijke omvang van de begroting van het 

verzelfstandigde Natuurcentrum. In de exploitatie 

zitten zowel de bestaande kosten als (enkele) nieuwe 

kosten, die direct samenhangen met de 

verzelfstandiging. Daarnaast is sprake van incidentele 

investerings- en frictiekosten. De hoogte van deze 

eenmalige kosten zijn overigens afhankelijk van de te 

kiezen variant.  
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De structurele exploitatielasten voor het 

verzelfstandigde Natuurcentrum bedragen plm. 1,9 

miljoen euro. Dit bedrag is noodzakelijk om het 

huidige Natuurcentrum te laten functioneren, met de 

bestaande set aan diensten en producten en het 

bijbehorende (huidige) kwaliteitsniveau. Wij gaan er 

vanuit dat Arnhem d.m.v. van een structurele 

begrotingssubsidie (t.g.v. € 1,9 miljoen) borg staat 

voor de (basis)exploitatie van het Natuurcentrum. 

Afhankelijk van de te kiezen variant, zullen aan de 

batenkant nieuwe inkomsten worden behaald. De 

voorafgaande investeringen om de batenkant te 

optimaliseren hebben wij in de post ‘investerings- en 

frictiekosten’ opgenomen. Deze investeringen 

renderen direct; alle eigen investeringen worden terug 

verdiend en het batig saldo komt beschikbaar voor 

o.a. nieuwe (project) innovaties, verdienmodellen en 

functiecombinaties.  

In de begroting ramen wij –na een periode van 3 tot 5 

jaar- een batig saldo; de hoogte van dat saldo is –

zoals gezien- afhankelijk van de gekozen variant (2 of 

3). Na aftrek van de aan deze extra inkomsten (want 

buiten de gangbare exploitatie om) verbonden kosten, 

resteert een batig saldo. Een deel van dit saldo vloeit 

naar de reserveringen, een deel naar nieuwe 

innovaties, productontwikkeling e.d. Wij stellen voor 

dat het verzelfstandigde Natuurcentrum jaarlijks de 

bestemming van dit batig saldo met de gemeente 

bespreekt.  

Voor Arnhem rendeert de verzelfstandiging in een fors 

effectievere organisatie. Vooral op het vlak van 

nieuwe innovaties en functiecombinaties; deze zullen 

uiteindelijk meer dan uiteindelijk ‘kosten neutraal’ 

zijn. Het Natuurcentrum wordt door hierdoor een 

toekomstbestendige organisatie, die innovatief en 

ondernemend aan diverse maatschappelijke doelen 

werkt; doelen binnen onderwijs, sociaal domein en 

duurzaamheid. Vooral de maatschappelijke 

meerwaarde maakt het Natuurcentrum een ‘vehikel bij 

uitstek’ om de ambities uit de Arnhem Agenda en de 

Perspectief nota te realiseren. Mocht de gemeente 

Arnhem de komende periode noodgedwongen toch 

moeten besluiten om op het Natuurcentrum te 

bezuinigen (op de begrotingssubsidie) zal het 

Natuurcentrum dit noodzakelijkerwijs doorvertalen in 

minderwerk op de bestaande producten en diensten 

uit de (af te sluiten) dienstverleningsovereenkomst. 

 

 Openingsbalans 6.14.2
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Voorafgaand aan de verzelfstandiging zal de Stichting 

een openingsbalans opstellen.  

 Eigen vermogen 6.14.3

Het verzelfstandigde Natuurcentrum moet een 

financieel gezonde organisatie worden. Daartoe is, 

naast doelreserveringen, een algemeen eigen 

vermogen nodig. Dit vermogen bestaat uit  algemene 

reserveringen om onvoorziene kosten te kunnen 

afdekken. Dit eigen vermogen voorkomt 

kredietwaardigheidsproblemen en borgt het 

voortbestaan van de organisatie. Jaarlijks zal een 

dotatie aan de algemene reserves worden gedaan. De 

stichting stelt daarnaast een meerjaren liquiditeits-

begroting en een meerjaren investerings-overzicht op.  

 

 Exploitatiebegroting 6.14.4

 

 

Disclaimer 
ORG-ID heeft de begrotingen in deze BC zo 

zorgvuldig mogelijk samengesteld. Voor een deel 
konden wij gebruik maken van bestaande gegevens 

die binnen Arnhem beschikbaar zijn. Voor een ander 
deel hebben wij echter (voorlopige) aannames 

moeten die doen (bijvoorbeeld de hoogte van de WW 
premie; die hebben we op 5% gesteld; maar de 

exacte de hoogte is echter cao specifiek). Ook de post 
(verzuim)verzekeringen bevat een aantal 

onzekerheden; deze kunnen worden pas 
weggenomen door een reeks offertes aan te vragen. 

Door de beperkte doorlooptijd van de deze 
businesscase ontbrak daartoe de tijd. Alle cijfers 

zullen in de fase van totstandkoming Bedrijfsplan 

worden getoetst en zo nodig bijgesteld. De cijfers 
bieden naar onze mening een voldoende compleet en 

betrouwbaar beeld om het college van B&W een go 
/no go besluit te laten nemen en een 

voorkeursvariant te kiezen. 
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Tabel 7. Begroting versie augustus 2015 

Kosten Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Personeel       

Salarissen (inclusief sociale lasten, toelagen voor overwerk, beschikbaarheid) € 990.000 € 990.000 € 990.000 

WW premie / wachtgeld € 52.000 € 52.000 € 52.000 

Verzuimverzekering € 99.000 € 99.000 € 99.000 

Huurcompensatie voormalige dienstwoningen € 20.000 € 20.000 € 20.000 

Reguliere opleidingen en trainingen, inclusief verplichte EHBO en BHV € 13.500 € 13.500 € 13.500 

Onkostenvergoeding vrijwilligers (5 tot max 10 vrijwilligers) € 0 € 7.500 € 15.000 

    Inhuur diensten       

ICT, beheer en hosting website en telefoonkosten € 15.000 € 15.000 € 15.000 

ARBO diensten € 5.000 € 5.000 € 5.000 

Externe accountant € 5.000 € 7.500 € 10.000 

Juridische diensten (privaatrechtelijke contracten)   € 2.500 € 5.000 

    Belastingen       

Waterschaps- en zuiveringslasten € 1.200 € 1.200 € 1.200 

Rioolrechten (PM) 
   Huisvesting       

Huur en pacht (weilanden en leslokaal Sonsbeek) € 11.000 € 11.000 € 11.000 

Huur vastgoed (alle overige locaties en accomodaties) € 197.500 € 197.500 € 197.500 

Energie (gas en stroom) € 21.000 € 21.000 € 21.000 

    Onderhoud       

Installaties (cv en dergelijke) € 15.000 € 15.000 € 15.000 

Terreinen en tuinen € 45.000 € 45.000 € 45.000 

Schoonmaak gebouwen € 30.000 € 30.000 € 30.000 

Achterstalling onderhoud, saneringen, kwaliteitsverbetering € 39.200 € 39.200 € 39.200 

Straatmeubiliar, speeltoestellen, aanleg, onderhoud en afschrijving € 24.000 € 24.000 € 24.000 
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Onderhoud algemeen (wagenpark, APK, machines) € 55.000 € 55.000 € 55.000 

    Bedrijfsvoering overig       

Salarisadministratie, HRM en financiele administratie € 100.000 € 100.000 € 100.000 

Literatuur en abbonnementen € 3.000 € 3.000 € 3.000 

Kantoorbenodigdheden (inclusief printers en kopieerkosten, computers) € 12.500 € 12.500 € 12.500 

Afvalverwerking € 2.000 € 2.000 € 2.000 

Dienst- en veiligheidskleding € 2.500 € 2.500 € 2.500 

Inkoop materialen en onderdelen (lespaketten, tuinspullen, kleine machinedelen) € 25.000 € 25.000 € 25.000 

Inkoop voer en dieren € 45.000 € 45.000 € 45.000 

Brandstof voertuigen € 5.000 € 5.000 € 5.000 

Verzekeringspremies (wagenpark en inboedel) € 20.000 € 20.000 € 20.000 

Dierenarts en Loonwerker € 10.000 € 10.000 € 10.000 

Advertenties € 5.000 € 5.000 € 5.000 

Bestuurs- en representatiekosten € 5.000 € 5.000 € 5.000 

Kapitaallasten       

Rente en aflossingen € 55.000 € 55.000 € 55.000 

Afrasteringen en erfafscheidingen € 11.000 € 11.000 € 11.000 

Totaal jaarlijkse lasten € 1.939.400 € 1.951.900 € 1.964.400 

    Investerings- en Frictiekosten (eenmalig) 

   Notariskosten akte van oprichting  € 2.500 € 2.500 € 2.500 

Overdracht bestaand archief en de inrichting nieuw archief € 5.000 € 5.000 € 5.000 

Nieuwe opzet fin adm (uitbesteedbaar klaar maken, nieuwe P&C cyclus en externe verantwoording) € 5.000 € 5.000 € 5.000 

Advisering en ondersteuning  management NA € 10.000 € 30.000 € 50.000 

Doorontwikkelen van de bestaande huisstijl (na 1 jan 2017)      € 2.500 

Planmatige marketing/ branding NA; diverse campagnes accountmanagement / acquisitie € 1.250 € 10.000 € 65.000 

Extra opleiding, training, coaching van de zittende medewerkers in de transitie  € 5.000 € 7.500 € 10.000 

Organisatie & cultuur-ontwikkeling; deel van het personeel (innovatie en ondernemerschap)    € 2.500 € 7.500 

Onvoorzien/ stelpost € 1.250 € 2.500 € 2.500 

Totaal frictiekosten € 30.000 € 65.000 € 150.000 
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Inkomsten (na een periode van 3 tot 5 jaar) 

   Verkoop dieren 15.000 15.000 15.000 

donaties, giften, sponsoring 3.000 5.000 10.000 

inkomsten uit nieuwe (door derden (mee)gefinancierde) projecten    25.000 125.000 

inkomsten uit (extra) verhuur e.a. acticiteiten (horeca, vergader, evt materieel) 25.000 25.000 50.000 

verkoop diverse producten (anders dan dieren) 7.500 10.000 25.000 

verkoop diensten (advies en educatie)  10.000 25.000 75.000 

Totaal inkomsten 60.500 105.000 300.000 

    

    Noot: Na een periode van 3 tot 5 jaar zal er, variant-afhankelijk, een (structureel) batig saldo ontstaan. 
  Het natuurcentrum zal alsdan met het gemeentebestuur overleggen hoe dit batig saldo kan worden aangewend. 
  Bestemmingen kunnen zijn; toevoegen aan de reserves, inzetten op (doel)investeringen, financiering nieuwe ontwikkelingen (innovaties) 

zoals nieuwe diensten en producten danwel andere bestedingen, bijvoorbeeld in de sfeer van de exploitatie.  
    

Noot: Na een periode van 3 tot 5 jaar zal er, variant-afhankelijk, een (structureel) batig saldo 

ontstaan. Het natuurcentrum zal dan met het gemeentebestuur overleggen hoe dit batig saldo kan 

worden aangewend. Bestemmingen kunnen zijn; toevoegen aan de reserves, inzetten op 

(doel)investeringen, financiering nieuwe ontwikkelingen (innovaties) zoals nieuwe diensten en 

producten dan wel andere bestedingen, bijvoorbeeld in de sfeer van de exploitatie.   
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7. Risicoanalyse en conclusies  

 

7.1 Doel van de verzelfstandiging 

Een verzelfstandigd Natuurcentrum heeft zeker 

toekomst! Het is nu aan het gemeentebestuur van 

Arnhem te bepalen wélke toekomst. Wij hebben drie 

varianten uitgewerkt en het college kan er één uit 

kiezen. De varianten vragen elk om specifieke 

voorzieningen en voorwaarden om de impact van 

risico’s te beperken. Na besluitvorming tot 

verzelfstandiging zal de projectgroep Verzelfstandiging 

Natuurcentrum in het Bedrijfsplan meer gedetailleerde 

analyses moeten maken.  

In dit hoofdstuk beperken wij ons tot die aspecten die 

in de opdrachtverlening zijn meegegeven en die ‘aan 

de voorkant’ de besluitvorming door het college van 

B&W zullen beïnvloeden. 

7.2 Speciale aandachtspunten 

Absolute randvoorwaarde voor een toekomstbestendig 

Natuurcentrum is een–langjarige- financiële waarborg 

voor de basisexploitatie. Deze waarborg vindt zijn 

oorsprong in de maatschappelijke en bestuurlijke 

prioritering voor het werk van het Natuurcentrum. Het 

Natuurcentrum leent zich uitstekend voor slimme 

functiecombinaties en nieuwe verdienmodellen, zoals 

de verschillende waardeproposities uitwijzen. 

Wijkgericht werken, burgerparticipatie en 

maatschappelijk ondernemerschap bieden nieuwe 

kansen om het Natuurcentrum de komende decaden 

robuust op de ‘maatschappelijk kaart te houden’. Het 

Natuurcentrum levert daarmee maximale 

maatschappelijke impact voor een faire, constante 

prijs. 

7.3 Bestuurlijke haalbaarheid 

NME is momenteel een kwetsbare werksoort; zij is 

sterk afhankelijk van het politieke en 

maatschappelijke draagvlak. Het maatschappelijk 

draagvlak in Arnhem blijkt al jaren onverminderd 

groot en er zijn mooie groeikansen op het sociale 

domein (incl. wijkgericht werken en 

burgerparticipatie)! De Arnhem Agenda en de 

Perspectiefnota 2016-2019 bieden daarnaast ons 

inziens héél kansrijke en heldere (sturende) 

beleidskaders.  

Een robuust NME is ons inziens een ongedeeld NME: 

het is daarom niet verstandig om educatie, 

(wijk/heem)tuinen, stadsboerderijen en 

(bijbehorende) projecten afzonderlijk te 

verzelfstandigen. Een verzelfstandigd robuust NME is 

daarnaast zeer gebaat bij functiecombinaties met de 
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aspecten van groen & duurzaamheid, recreatie, 

sociale innovatie & sociale redzaamheid (wijkgericht 

werken en burgerparticipatie), gezondheid en 

(beroeps-)onderwijs, variant 2 én 3. Het NME borgt 

haar voortbestaan steeds beter door een nog breder 

maatschappelijk draagvlak. Het Natuurcentrum zal 

daarbij maximaal ‘vraaggericht’ gaan werken en 

daarbij voortdurend nieuwe producten en diensten 

gaan ontwikkelen (variant 3).  

7.4 Personeel 

Aansluiting vinden op (nieuwe) maatschappelijke 

opgaven, m.n. in variant 3, vraagt om een goed 

ontwikkeld gevoel voor de markt, sensitiviteit, 

acquirerend vermogen en een uitstekende marketing 

& strategische communicatie. Het te verzelfstandigen 

Natuurcentrum zal flink moeten investeren in haar 

marketing & communicatie. Deze competenties heeft 

het huidige Natuurcentrum thans onvoldoende in huis, 

dus zal er een ervaren kracht voor moeten worden 

aangetrokken. De aanloopkosten daarvan worden uit 

de investerings- en frictiekosten gedekt. De 

organisatiecultuur en de competenties van de huidige 

medewerkers vragen om bijzondere aandacht. De 

competenties op het vlak van ‘innovatie en 

ondernemerschap’ zijn doorgaans nog onvoldoende 

ontwikkeld. De huidige stijl van het Natuurcentrum 

werk is te typeren als ‘kwalitatief hoogwaardig, maar 

klassiek aanbodgericht NME werk’. De organisatie 

stuurt op input.  

7.5 Financiën 

 Mogelijkheden voor efficiencywinst en 7.5.1

bezuinigingen 

Verzelfstandiging zal leiden tot een geheel nieuw type 

bedrijfsvoering. Het Natuurcentrum zal daarbij niet 

langer alle standaard procedures en tools van de 

gemeente Arnhem volgen. Hierdoor ontstaan kansen 

om flexibeler en kostenefficiënter te gaan werken. De 

vraag is hoeveel en waar deze baten gaan landen?  

In het huidige coalitieakkoord is vastgelegd dat het 

Natuurcentrum voor de duur van dit akkoord niet aan 

een (extra) bezuinigingstaakstelling hoeft te voldoen. 

Arnhem wordt momenteel echter geconfronteerd met 

een nieuwe bezuinigingsopgave van plm. 17 miljoen 

euro. Het ambtelijk management stelde ons -tegen 

deze achtergrond- de aanvullende vragen:  

1. Hoe efficiënt werkt het natuurcentrum 

momenteel? 

2. Waar liggen de mogelijkheden voor een 

zelfstandig Natuurcentrum om bij te dragen aan de 

bezuinigingstaakstelling?  
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1) Hoe efficiënt werkt het natuurcentrum momenteel? 

In 2014 verrichtte ORG-ID -in opdracht van de 

gemeente Rotterdam- een verkennend onderzoek 

naar een vijftal (grotere) NME centra in Nederland. De 

rapportage van dit onderzoek vindt u hier: 

http://www.org-id.org/publicaties-org-id/ (paragraaf 

‘Organisatieontwikkeling’).  

Wij hebben zowel naar de huidige als naar de 

geraamde overhead van het Natuurcentrum gekeken 

en we keken naar zowel de hoogte als de verdeling 

van de diverse begrotingsposten in relatie tot de vaste 

programmataken zoals het centrum die vervult. 

Hoewel het lastig is om landelijke centra onderling in 

detail te vergelijken (want: kleine populatie, 

verschillen in taakstelling en organisatie), zien wij wel 

dat het Natuurcentrum behoorlijk kosteneffectief 

werkt. Belangrijke variabelen die wij in deze afweging 

betrokken zijn personeel (de hoeveelheid ‘specifieke 

doelgroepen’ (bijv. medewerkers met een 

arbeidsbeperking) en huisvesting/ vastgoed; de mate 

waarin huur- en onderhoudskosten al dan niet worden 

doorbelast. Het aantal educatief medewerkers wat het 

Natuurcentrum, t.o.v. de gehele formatie, beschikbaar 

heeft, is conform het gemiddelde uit eerder genoemd 

onderzoek. Verder is er aan de inkomstenkant een 

bandbreedte waar te nemen; er zijn landelijk grote 

verschillen in de mate waarin functiecombinaties en 

(nieuwe) verdienmodellen worden ingezet om extra 

inkomsten te genereren (bijv. semi commerciële 

horeca, openstelling e.d.). De mogelijkheden op dit 

vlak komen overigens uitdrukkelijk aan de orde bij de 

drie voorgestelde varianten uit deze businesscase.  

De organisatie van het Natuurcentrum heeft niet als 

kerntaak (en is er niet op ingericht) om optimaal 

efficiënt te werken. Ergo; de organisatie levert met al 

haar flexibele krachten, die niet altijd geschoold zijn of 

veel bagage meenemen, maatwerk diensten aan 

specifieke doelgroepen. Er gaat daardoor veel tijd op 

aan begeleiding.  

2) Waar liggen de mogelijkheden voor een zelfstandig 

Natuurcentrum om bij te dragen aan de 

bezuinigingstaakstelling? 

Het Natuurcentrum heeft de afgelopen drie jaar al 

plm. € 200.000,= bezuinigd. Deze generieke 

bezuiniging kreeg vorm door het schrappen van 3 fte 

en met de kaasschaaf methode werd in de exploitatie 

bezuinigd, overigens zonder dat het centrum taken 

heeft afgestoten. Dit bedrag afgezet tegen de hoogte 

van de huidige begroting van € 1,3 miljoen (15% 

bezuiniging), én het karakter van de vele vaste 

http://www.org-id.org/publicaties-org-id/
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kostensoorten doet ons concluderen dat het 

Natuurcentrum op dit moment nauwelijks 

mogelijkheden heeft om te bezuinigen, zónder dat dit 

ten koste gaat van de uitvoering van de kerntaken. 

Verzelfstandiging kan op termijn leiden tot 

kostenbesparingen. Maar hoeveel besparingen -en op 

welke kostensoorten exact-, dat valt voor ons lastig te 

bepalen. Er is namelijk geen zicht op de hoeveelheid 

formatie en budget welke vanuit de centrale 

afdelingen t.g.v. van het Natuurcentrum besteed 

worden. Deze kosten zitten ‘vast én zijn verscholen’ in 

de afdelingsbudgetten, langlopende contracten en 

investeringen. De aan het Natuurcentrum toe te 

rekenen formatie en budgetten kan niet 

gekwantificeerd worden.  

Wij hebben een zero based begroting gemaakt voor de 

drie verzelfstandigingvarianten afzonderlijk. Daarin 

komt tot uitdrukking dat het Natuurcentrum (op 

termijn) extra inkomsten kan genereren. En wat de 

bijbehorende frictiekosten daarbij per variant zijn.  

Het is de kern van deze businesscase dat zowel de 

meer-inkomsten als minder-kosten volledig binnen het 

Natuurcentrum landen. Alle extra verworven baten, 

dus zowel uit de efficiencywinst als uit de 

meerinkomsten, moeten leiden tot vrij besteedbaar 

budget voor het Natuurcentrum. 

Indien het college investeert in variant 2 of 3, zal er 

sprake zijn van een forse toename van 

maatschappelijke meerwaarde en zullen er op termijn 

(na 3 tot 5 jaar) ordegrootte 10/15% aan meer-

inkomsten gerealiseerd kunnen worden. Over de 

aanwending/ besteding daarvan rapporteren wij 

verder in 7.5.2 Financiële haalbaarheid. 
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Toelichting op de begrippen zoals wij die 
hebben gehanteerd:  

1. Definitie efficiencymaatregelen:  

‘Die maatregelen in de bedrijfsvoering die leiden tot 
(minimaal) zelfde diensten en producten, van 

dezelfde kwaliteit, tegen geringere kosten per 
eenheid, of sneller geleverd, of -zo mogelijk- méér 

diensten en producten van een hogere kwaliteit, voor 
dezelfde prijs’.  

Sturen op efficiency is sturen op output en 

doelmatigheid; Een efficiënt Natuurcentrum levert 
méér / betere diensten en producten en levert 

daardoor meer maatschappelijke waarde voor 
hetzelfde geld.  

2. Definitie bezuinigingen;  
Bezuinigen betekent vanuit de opdrachtgevende partij 

minder geld beschikbaar stellen, uitgeven. ‘Indien er 
binnen de gemeentelijke begroting minder geld voor 

het Natuurcentrum beschikbaar is, kunnen er door 
het natuurcentrum minder producten en diensten 

geleverd worden, of van lagere kwaliteit en/of op een 
later moment geleverd’ 

Sturen op bezuinigingen is sturen op input; de 
beschikbare middelen bepalen direct de (productie en 

de afname van) hoeveelheid diensten en producten. 

 

 

 

 Financiële haalbaarheid 7.5.2

NME werk wordt nooit een commerciële activiteit: de 

dekking van de exploitatie zal altijd uit 

gemeenschapsgeld moeten gebeuren. Arnhem zal zich 

garant moeten stellen voor de financiering van de 

basisexploitatie tot het bedrag uit de begroting (plm. 

1,95 miljoen euro structureel). Deze basisconditie 

stelt het NA vervolgens in staat om (zowel in variant 

2, als in toenemende mate: variant 3) substantiële 

innovatie en ondernemerschap te ontwikkelen en 

daardoor –bij een voor de gemeente gelijk blijvend 

kostenniveau- een veelvoud aan extra 

maatschappelijke impact te realiseren. Het 

Natuurcentrum kan, afhankelijk van de variant (2 of 

3) die gekozen wordt, een aanzienlijke hoeveelheid 

extra inkomsten genereren t.b.v. van nieuwe 

projecten, initiatieven en innovaties. 

In de begroting ramen wij –na een periode van 3 tot 5 

jaar- een batig saldo; de hoogte van dat saldo is –

zoals gezien- afhankelijk van de gekozen variant (2 of 

3). Na aftrek van de aan deze extra inkomsten (want 

buiten de gangbare exploitatie om) verbonden kosten, 

resteert een batig saldo. Een deel van dit saldo vloeit 

naar de reserveringen, een deel naar nieuwe 

innovaties, productontwikkeling e.d. Wij stellen voor 
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dat het verzelfstandigde Natuurcentrum jaarlijks de 

bestemming van dit batig saldo met de gemeente 

bespreekt.  

Voor een deel van de nieuwe producten en diensten 

zal het Natuurcentrum zeer waarschijnlijk BTW-

plichtig worden. Ons is bekend dat er in de regio 

Arnhem door de Belastingdienst een uitgesproken 

koers vaart over de interpretatie van BTW plichtige 

inkomsten, waaronder subsidie. In de fase van het 

Bedrijfsplan zal hier verder naar moeten worden 

gekeken.  

7.6 Marktpositie 

Een verzelfstandigd robuust Natuurcentrum heeft baat 

bij een helder en krachtig opdrachtgeverschap van de 

gemeente: het zorgdragen voor heldere (beleids-

)kaders rond NME, het benoemen van de 

prestatiewensen, het zorgen voor integrale aansturing 

vanuit de diverse gemeentelijke sectoren en goede 

monitoring. 

7.7 Management en Bedrijfsvoering 

Het huidige afdelingshoofd staat er momenteel ‘teveel 

alleen voor’; zij wordt in haar taakuitvoering 

onvoldoende ondersteund. Zowel in variant 2, maar 

zeker in variant 3, is structureel behoefte aan een 

professionele communicatieadviseur die gericht werkt 

aan de ‘branding’ van het Natuurcentrum. De 

medewerkers van het Natuurcentrum zullen in de 

toekomst actiever moeten gaan netwerken 

(relatiebeheer) en actiever aan marketing en 

acquisitie gaan werken. Ook op het gebied van 

contracten (inkoop), HRM en (financiële) administratie 

is de ondersteuning momenteel erg dun. Deze cruciale 

processen hangen nu te veel aan één persoon en 

bovendien is de werklast hierdoor te hoog. Het 

verzelfstandigde Natuurcentrum zal deze taken, die nu 

deels door de afdelingen binnen de gemeente worden 

verzorgd, integraal gaan uitbesteden. In de nieuwe 

organisatie is de functie van ‘Office-management’ 

voorzien. De Officemanager vervult de taak van het 

hoofd Bedrijfsvoering en is belast met de aansturing 

en coördinatie van alle bedrijfsvoeringsdiensten. 

7.8 Vastgoed 

Vastgoed is, naast personeel, voor het Natuurcentrum 

een zéér grote kostenpost. Als dit niet goed geregeld 

is, brengt dit veel financieel risico met zich mee. De 

huidige demarcatielijst is onderdeel van discussie, 

omdat deze nog niet voldoende duidelijk / compleet is. 

In de praktijk bestaat een aanzienlijke kans op 

verschillende interpretatie tussen Vastgoed en het 

Natuurcentrum. De bedrijfsvoering van twee 

stadsboerderijen is een bewerkelijke aangelegenheid. 
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Deze moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving op 

het vlak van (fysieke) veiligheid voor bezoekers en 

medewerkers, ARBO, dierenwelzijn en vele andere 

kaders. Daarnaast heeft het Natuurcentrum te maken 

met voorzieningen die weliswaar ‘aard en nagelvast 

zijn’ (omheiningen, rasters, straatmeubilair, 

speeltoestellen e.v.a.) maar waarvan Vastgoed niet 

(op voorhand) de beheer- en onderhoudskosten op 

zich wil nemen.  

7.9 Samenwerking met partijen in en om 

Arnhem 

 

We hebben fors aantal van bestaande en denkbare 

partners van het Natuurcentrum gevraagd naar de 

meerwaarde van Natuurcentrum voor hun initiatief 

(dienst of product). In de korte tijd dat dit document 

geschreven moest worden is er beperkte tijd geweest 

om de markt te verkennen. We hebben daarbij 

dankbaar gebruik gemaakt van de 

marktverkenningsgesprekken die de leidinggevende 

van het Natuurcentrum de afgelopen 2 jaar heeft 

gevoerd. 

 

 

Gesprekspartners samenwerking 

 Hans van Ammers (hoofdadviseur openbare ruimte, water en 
ecologie) 

 Sanne Blok (coördinator Groen Arnhem) 

 Jean Eigeman (moderator GDO -bestuurlijk netwerk voor 
duurzame ontwikkeling) 

 Gerrit Gerritsen (NME Overbetuwe) 

 Jeroen Glissenaar en Jan Floor (toezichthouder wijkonderhoud, 
Sonsbeek) 

 Paul van Hoof (programmamanager Arnhem groen & duurzaam 
(Energy  

 Made in Arnhem) 

 Jan Hassink (Hoeve Mariëndal) 

 Alex van Hooff (directeur Burger's Zoo) 

 Betty Jacobi (bestuursadviseur en ‘makelaar’ duurzame 
initiatieven) 

 Jan Jans (programmamanager wijkaanpak nieuwe stijl & wonen 
in wijken) 

 Steven Koster (Kweekland en Puurland).  

 Bart Lichtenberg (Stadsdeelmanager) 

 Marc de Kroon (senior adviseur economische ontwikkeling) 

 Christine Paris (bestuursadviseur openbare ruimte, water en 
ecologie) 

 Constanze Mager (manager educatie Burger's Zoo) 

 René Munsters (Veldwerk Nederland) 

 Anouk van Nieuwenhuijze (bestuursadviseur dagbesteding en 
beschermd werken) 

 Lennard de Ruijter (exploitant Boerderijcafé de Hooijmaat) 

 Koos de Vos (werkgroep Heemtuin, IVN-Arnhem) 

 Jeroen Voskuilen (directeur Bezoekerscentrum Sonsbeek) 

 Jan de Wit ( Park Lingezegen, Landerij de Park) 
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De belangrijkste redenen die bovenstaande partners 

aangeven om met Natuurcentrum Arnhem samen te 

werken zijn: 

• Netwerk in en om Arnhem waardoor via 

Natuurcentrum snel scholen en andere partijen te 

bereiken zijn. 

• Ervaring met uitvoeren van projecten waarvan 

nieuwe initiatieven kunnen profiteren en 

beginnersfouten worden voorkomen. Dit geeft 

financiers van projecten de zekerheid dat geld goed 

wordt besteed.  

• Ervaring met educatie over natuur en 

duurzaamheid waardoor de kwaliteit van informatie 

goed is en door anderen wordt vertrouwd. 

• Locaties voor vergaderen en bijeenkomsten 

waardoor partijen laagdrempelig iets kunnen 

organiseren. De aanwezigheid van dieren en groen 

draagt bij een de kwaliteit van bijeenkomsten. 

• Materiaal en gereedschap waarvan partijen 

gebruik kunnen maken en dus niet zelf hoeven aan te 

schaffen of te huren. 

 

Partijen vinden dat een toekomstbestendig 

Natuurcentrum voldoende kritische massa moet 

hebben om haar netwerkfunctie in de Arnhemse 

maatschappij waar te kunnen maken. De Waarde 

Proposities in deze businesscase zijn op hoofdlijnen 

met mogelijke partners besproken.  

Hieronder vatten we samen welke mogelijkheden 

interessant zijn om in het bedrijfsplan verder uit te 

werken. 

Kansrijk is de samenwerking met andere partijen in de 

stad voor een uitgebreider en gevarieerder aanbod 

van educatie aan de scholen.  

Samenwerking met de horeca op beide locaties is een 

mogelijk verdienmodel. De lopende samenwerking 

met Boerderijcafé de Hooijmaat op Stadsboerderij de 

Korenmaat is een voorbeeld voor Stadsboerderij 

Presikhaaf. 

Ook in het beheer van de boerderijen en de heemtuin 

kan samenwerking kansrijk zijn. Door nog meer 

samen te werken in het sociaal domein en met de wijk 

kunnen taken overgenomen worden anderen dan de 

vaste medewerkers. De taak van de huidige 

medewerkers is dan meer een aansturende dan een 
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uitvoerende. Maatschappelijke meerwaarde is dat 

meer mensen een zinvolle dagbesteding hebben. 

Het Natuurcentrum is een actieve partner in 

verschillende netwerken in de stad en het land, zoals 

Groen Arnhem i.o., Kernteam Stadslandbouw, Het 

Gelders Netwerk voor NME-centra en het Landelijk 

NME-netwerk. De samenwerking blijft gericht op 

samen projecten doen en gezamenlijk producten 

ontwikkelen (lespakketten, cursussen). Financiers van 

deze initiatieven kunnen zo rekenen op betere 

resultaten. 

De samenwerking met Bezoekerscentrum Sonsbeek 

vraagt bijzondere aandacht. De Raad wil dat de 

huidige samenwerking tussen het Bezoekerscentrum 

Sonsbeek en Natuurcentrum Arnhem wordt uitgebreid. 

Aan deze samenwerking is ook een taakstelling van € 

40.000, - verbonden. In de verschillende gesprekken 

met Bezoekerscentrum Sonsbeek blijkt dat de 

doelstellingen van Bezoekerscentrum Sonsbeek en 

Natuurcentrum Arnhem elkaar aanvullen. Beide 

partijen zijn zich bewust van de mogelijkheden voor 

een intensievere samenwerking. Op directieniveau zal 

de samenwerking op innovatie en productontwikkeling 

worden geïntensiveerd. Doel is om in gemengde 

teams aan voorbeeldprojecten te werken en op die 

manier de beste vorm van samenwerking te vinden.  

Het Natuurcentrum wil een lokale spilfunctie innemen 

en een netwerkorganisatie zijn; het centrum wordt 

door mogelijke partners ook al zo gezien. Het 

Natuurcentrum als professionele organisatie die graag 

en intensief wil samenwerken met partijen op het 

gebied van groene en maatschappelijke 

duurzaamheid. De vormen van samenwerking en de 

juridische onderleggers daarbij kunnen verschillen; de 

verdere uitwerking daarvan krijgt vorm in het 

bedrijfsplan. Ter inspiratie vindt u in de bijlage (…) 

een globale weergave van de eerste 

marktverkenningen. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 Matrix keuze rechtsvorm  

In- of extern? Vorm? Governance? 

   

Interne 
verzelfstandiging 

 
‘Beheren’ 

Ambtelijke Dienst 
Blijvend onderdeel van de 

gemeentelijk bedrijfsvoering  

Ruim(er) ambtelijk mandaat, m.n. op vlak van bedrijfsvoering; 
Blijvende en volledige verantwoordelijkheid van ambtelijk 

management en gemeentebestuur 
 

Externe 
Verzelfstandiging 

 
 

‘Besturen’ 

Aparte Rechtspersoon 
i. Publiekrechtelijk 

ii. Privaatrechtelijk  

Gedeelde verantwoordelijkheid met overige besturen 
(afhankelijk van de vorm van de rechtspersoon)  

Géén of beperkte(re) verantwoordelijkheid gemeentebestuur; 
 

 i. Publiekrechtelijk op 
basis van de Wet 

Gemeenschappelijk
e Regelingen 

(WGR) 

Primair doel: intergemeentelijke samenwerking 

 ii. Privaatrechtelijk; 4 

vormen 

Vorm volgt functie (doel) 

 1. Vereniging Leden (gestuurde) organisatie 

 2. Coöperatie Leden (gestuurde) organisatie met uitdrukkelijk doel 

belangenbehartiging van de aangesloten leden 

 3. BV of NV Kapitaal gestuurde organisatie; 
Eigendom en zeggenschap op basis van van aandelen; 

(verhoudingen) 
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Met winstoogmerk 

 4. Stichting ‘Maatschappelijk doel’ organisatie; 

Geen winstoogmerk; 
Vermogen (kennis en geld) worden ingezet om de 

maatschappelijke doelen te realiseren 

 Noot:  
Een stichting mag wél: 

1. Commerciële 
activiteiten 

ontplooien 
2. Verenigingen/ 

coöperaties, NV’s 
en/of BV’s oprichten 

en/ of daarin 
bestuurlijk en/of 

met kapitaal 
participeren 

Winst landt binnen de stichting ten gunste van de realisatie 
van de statutaire doelen;  

Winst als middel voor zowel innovatie als consolidatie; 
Winst als vorm van maatschappelijke legitimatie; de markt 

werkt (deels) mee aan de instandhouding van een ideële en 
(semi)publieke taak 

  De governance van de stichting kan bij oprichting maatwerk 

worden ingeregeld (waaronder het aspect toezicht) 
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Bijlage 2 Voorbeelden van inkomstenbronnen 

Mogelijke 
inkomstenbronnen voor 

Natuurcentrum 

Gekaderd 

beleid 

Partner in 
duurzaam

heid 

Maatschap

pelijk 
ondernem

er 
  Activiteit 

   

Omzet Toelichting 

Verhuur  
     

Vergaderlocaties 
 

    
€ 16.000 

2 locaties, neem aan 2 dagdelen / 

avonden per week voor EUR 100, - 
per keer; 40 weken per jaar. 

Tuin 
 

    

€ 3.355 

Verhuren van grond aan 

volkstuinders. Er is markt want er 
zijn wachtlijsten bij 

volkstuinvereningingen. EUR 67,10 
per 100m2 per jaar. Stel 5000 m2 

verhuren (0,5 ha). 
Cafe - restaurant   

 
  € 15.000 Ruimte verhuren aan ondernemer. 

Stallen van paarden 
  

  

€ 10.800 

De kosten van een pensionstalling 
variëren van 75 tot 600 euro per 

maand, afhankelijk van de luxe en 
plaats in Nederland.  

Kraampjes 

  

  € 3.000 

Stel drie keer per jaar een markt 
organiseren waar lokale 

ondernemers kraampjes kunnen 
huren. Prijs EUR 25, - per kraam. 

Stel 20 kraampjes per 

stadsboerderij. 
http://www.kwartiermakersarnhem.

nl/agenda/item/69-kademarkt-
infromatie 

http://www.bokt.nl/wiki/Hoofdpagina
http://www.bokt.nl/wiki/Hoofdpagina
http://www.bokt.nl/wiki/Hoofdpagina
http://www.bokt.nl/wiki/Hoofdpagina
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Mogelijke 
inkomstenbronnen voor 

Natuurcentrum 

Gekaderd 

beleid 

Partner in 
duurzaam

heid 

Maatschap

pelijk 
ondernem

er 

  Verkoop 
    

 Melk, honing, eieren, 

bloemen, groenten, vee   
  

€ 5.000 
 Souvenirs 

  
  € 250 

 Hooi 
  

  € 500 
 Stro 

  
  € 500 

 Mest / compost 
  

  € 500 
 Dienstverlening 

     

Natuurwerkweken / 
schoolreisjes voor scholen 

 

    € 84.000 

Den Haag vraagt EUR 112, - per 
kind voor het verzorgen van een 

werkweek op een buitenlocatie voor 
groepen 7/8. Stel 25 klassen van 30 

kinderen. De vraag is hoe reëel dit 
bedrag is voor scholen in Arnhem. 

Kippen lease 
  

  € 4.500 

Voor EUR 7,50 per maand sluit men 

een leasecontract af voor waarvoor 
men twee kippen en een kippenhok 

krijgt. , stel 50 leascontracten. 
Uitgebreide informatie en een 

contract zijn op de website van 
Cantecleer in één document te 

downloaden. www.cantecleer.com 

Afhaalpunt Kiala 

  

  € 600 

Kiala betaalt (volgens 

discussiegroepen in Internet) 20 
cent per pakje. De meerwaarde zit 

in het trekken van klanten. Stel 10 
pakjes per dag (300 dagen). 
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Mogelijke 
inkomstenbronnen voor 

Natuurcentrum 

Gekaderd 

beleid 

Partner in 
duurzaam

heid 

Maatschap

pelijk 
ondernem

er 

  

Afhaalpunt Boeregoed 

  

  € 1.250 

Voorbeeld 3 Rotterdamse 
kinderboerderijen, Per afgehaalde 

BuurtBox zal er vanuit BoereGoed 
een sponsoring van € 1, = naar de 

kinderboerderij gaan. Stel 25 
buurtboxen per week.  

Kerstbomen lease 
  

  € 250 EUR 250, -voor stallen bomen e.d. 

Arrangementen / feestjes 

 

    € 6.250 

Natuurfeestjes voor kinderen, 

teambuilding en uitjes voor 
bedrijven. EUR 7,50,- per kind voor 

een feestje (pakket geen 
begeleiding), EUR 50, - per 

deelnemer bedrijven. Stel 1 feestje 
per week (10 kinderen) en 5 

bedrijfsuitjes (10 mensen) per jaar. 

Adoptie van lammeren / 

fruitbomen 
 

    € 2.500 

Over 2 boerderijen elk jaar ± 30 
geitlammeren en 40 

schaaplammeren * 15 euro = 
1.050, - plus ± 100 fruitbomen * 

15, - = 1500, - 
Zelfpluk van fruit en bloemen 

 

    € 750 

 
WeCycle-inzamelingspunt 

  

  € 500 
jaarlijkse bijdrage van WeCycle aan 
deelnemende kinderboerderijen 

 

Bronnen voor financiering van 
projecten Totaal budget Stichting / maximale grootte aanvraag 

http://www.allekinderboerderijenduurzaam.nl/nieuws/5863-boeregoed-gaat-samenwerken-met-rotterdamse-kinderboerderijen
http://www.allekinderboerderijenduurzaam.nl/nieuws/5863-boeregoed-gaat-samenwerken-met-rotterdamse-kinderboerderijen
http://www.allekinderboerderijenduurzaam.nl/nieuws/5863-boeregoed-gaat-samenwerken-met-rotterdamse-kinderboerderijen
http://www.allekinderboerderijenduurzaam.nl/nieuws/5863-boeregoed-gaat-samenwerken-met-rotterdamse-kinderboerderijen
http://www.allekinderboerderijenduurzaam.nl/nieuws/5863-boeregoed-gaat-samenwerken-met-rotterdamse-kinderboerderijen
http://www.allekinderboerderijenduurzaam.nl/nieuws/5863-boeregoed-gaat-samenwerken-met-rotterdamse-kinderboerderijen
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Stichting voor Elkaar Univé € 25.000 

Stichting Voor Elkaar van Univé geeft 

jaarlijks een aantal donaties voor goede 
doelen weg, waarbij publiek mag 

stemmen wie van de 8 genomineerden 

de hoofdprijs van 25.000 euro krijgt. Dit 
jaar staat Kinderboerderij De Ulebelt op 

de nominatie vanwege het project 
'Expeditie Ulebelt. 

 

Groenfonds Arnhem € 300.000 

Dit fonds wordt gevoed met geld dat 
afkomstig is van groencompensatie voor 

projecten in Arnhem waarbij groen 
verdwijnt. Doel is nieuw groen. 

 

Dullert Stichting € 1.000.000 

Krachtens de bepalingen in de statuten 
heeft de stichting ten doel ingezetenen 

van Arnhem en omstreken, die op grond 
van hun financiële en maatschappelijke 

situatie in een achterstandssituatie 
verkeren, te ondersteunen. Het 

werkgebied omvat de gemeenten 

Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, 
Rozendaal, Westervoort en de 

voormalige gemeente Huissen. Ook 
bestaat de mogelijkheid giften te 

verstrekken aan sociale doeleinden 
buiten het werkgebied. Met behulp van 

de opbrengst van het daartoe bestemde 
vermogen wordt zowel eenmalige steun 

verleend aan personen en instellingen, 
als structurele jaarlijkse financiële steun 

aan personen. 
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Stichting Doen 

€ 

30.000.000 

Voor groen, sociaal en creatief. Bron: 

jaarverslag 2013 Stichting Doen. 
Subsidies en leningen tot 3 miljoen, 

maar ook enkele duizenden Euro's 

 

Wijkgelden gemeente Arnhem 
€ 

100.000.000 

100.000.000 euro te verdelen over 8 
wijken. NA positioneert zich tussen 

gemeente (met haar 
beleidsdoelstellingen) en wijk-

initiatieven. NA faciliteert wijkinitiatieven 
dus met kennis, kunde en inzet en 

verbindt de wijkbewoner met de 
gemeente. 
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Bijlage 3 Samenwerking met partijen in en om Arnhem 

 

Een toekomstbestendig Natuurcentrum moet 

voldoende medewerkers hebben om haar 

netwerkfunctie in de Arnhemse maatschappij waar te 

kunnen maken; de zogenaamde ‘kritische massa’. 

Maar er zijn ook taken die ondernemers in Arnhem 

beter kunnen dan het Natuurcentrum. In de korte tijd 

dat dit document geschreven moest worden is er 

beperkte tijd geweest om de markt te verkennen, we 

hebben daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de 

marktverkenningsgesprekken die de leidinggevende 

van het Natuurcentrum de afgelopen 2 jaar heeft 

gevoerd. 

In de conclusies benoemen we welke samenwerkingen 

interessant zijn om in het bedrijfsplan verder uit te 

werken. De Waarde Proposities in deze businesscase 

kunnen daarvoor als basis dienen. 

Scholen 

Medewerkers van het Natuurcentrum hebben met ¾ 

van alle basisscholen (gewoon en bijzonder) in 

Arnhem de bestaande samenwerking geëvalueerd en 

aanvullende mogelijkheden besproken. Scholen geven 

aan dat zij tevreden zijn met de huidige ondersteuning 

op het gebied van natuur- en milieu educatie. Zij 

hebben de lesmaterialen en de kennis niet en zeker 

niet op het niveau wat door het natuurcentrum 

geleverd wordt. Medewerkers van het Natuurcentrum 

geven de lessen nu op de stadsboerderijen of op 

scholen. Hierdoor hebben de medewerkers te weinig 

tijd over om op nieuwe vragen in te spelen en 

bijvoorbeeld nieuwe lespakketten te ontwikkelen. Door 

samen met scholen lespakketten te ontwikkelen die 

leerkrachten zelf kunnen gebruiken in hun lessen 

ontstaat ruimte voor een flexibelere en meer vraag 

gestuurde rol van het Natuurcentrum.  

Het Natuurcentrum heeft nu al een rol als makelaar 

om vraag en aanbod van educatie op elkaar af te 

stemmen. Dit aanbod is dan vooral gericht op uitjes 

(bezoek bijenstal of excursies naar Nationale Park de 

Hoge Veluwe) of bijzondere lessen (zoals een gids van 

Burger's Zoo in de les). Deze aanpak is prettig voor de 

scholen, want zij krijgen via 1 kanaal het aanbod 

rondom NME binnen. Bovendien is er een soort van 

kwaliteitscontrole geweest door het natuurcentrum. 

Voor de aanbiedende partijen is het interessant, 
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omdat zij niet zelf hoeven te investeren in de relaties 

met de scholen.  

Conclusie: inzetten op overnemen van lessen door 

scholen en meer samenwerken met andere partijen 

voor een diverser aanbod van educatie. 

Horeca Korenmaat 

Op de locatie van Stadsboerderij de Korenmaat staat 

een horeca gelegenheid. Sinds 1 januari 2015 is deze 

taak volledig uitbesteed aan een zelfstandige partij die 

hiervoor een vergoeding betaald. De exploitant neemt 

ook de verhuur van de locatie (vergaderruimte en 

leslokaal) over, (ver)koopt producten van de boerderij 

en biedt een aantal arrangementen / activiteiten aan.  

Horeca Presikhaaf 

Pal aan het terrein van Stadsboerderij Presikhaaf 

exploiteert Siza het T-huis. De samenwerking is op dit 

moment minimaal.  

Conclusie: ook met deze horeca exploitant is het 

interessant om afspraken te maken over 

arrangementen om zo samen meer inkomsten te 

genereren. Daarbij kunnen de positieve ervaringen 

van de Horeca Korenmaat als inspiratie dienen.  

Heemtuin 

Het IVN-Arnhem is nauw betrokken bij de Heemtuin in 

Presikhaaf. Hun huidige taak is het regelmatig 

rondleidingen verzorgen. Dit gebeurt naast onze eigen 

activiteiten in de tuin. Met hen is besproken of zij het 

beheer van de Heemtuin over kunnen nemen. Zij 

geven aan dat het dagelijkse onderhoud van een 

dergelijk grote en bijzondere tuin niet voor hen is 

weggelegd. Dit moet juist door een professionele 

vakkracht gebeuren, die voor de continuïteit en 

kwaliteit staat, volgens hen is het Natuurcentrum 

hiervoor goed geschikt. 

 

Conclusie: op dit moment werken er al een aantal 

vrijwilligers in het beheer in de tuin maar er is zeker 

ruimte voor meer mensen. Door samen met het IVN-

Arnhem meer vrijwilligers bij de tuin te betrekken, 

neemt de positieve impact van de Heemtuin toe.  

Weidebeheer 

Onze dieren grazen in verschillende weiden in de stad, 

waaronder ook Park Sonsbeek. De collega's van 

wijkonderhoud zijn tevreden over onze inzet en 

zouden deze samenwerking eerder willen vergroten 

dan willen verkleinen. Dit betekent dus juist meer 

dieren houden en ook meer medewerkers op de 
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boerderij. Zij waarderen het maatwerkbeheer, de 

kwaliteit van het landschap en onze houding ten 

opzichten van het publiek. Mooi meegenomen is onze 

educatieve functie. Momenteel voert Natuurcentrum 

het weidebeheer gratis uit zonder tegenprestatie van 

wijkonderhoud.  

Conclusie: met wijkonderhoud bespreken welke 

tegenprestatie (geld of in natura) redelijk is voor 

weidebeheer. 

Sociaal domein 

We werken nu al samen met Presikhaaf Bedrijven en 

Siza. Via hen werken verschillende mensen bij ons 

mee op de boerderij. Presikhaaf Bedrijven en Siza 

ontvangen een vergoeding voor het begeleiden van 

mensen. Binnenkort verzorgt Presikhaaf Bedrijven ook 

de schoonmaak.  

Conclusie: de samenwerking met Presikhaaf Bedrijven 

en Siza kan uitgebreid worden door meer werkplekken 

te bieden voor het werken in het groen of de 

dagelijkse verzorging van de vele dieren. 

Medewerkers van het Natuurcentrum kunnen daarbij 

een deel van de begeleiding doen en daarvoor kan het 

Natuurcentrum een vergoeding ontvangen. 

Arnhems Netwerk 

In de stad zijn veel spelers rondom groen, voeding, 

natuur en duurzaamheid. Met veel van die partijen 

werkt het Natuurcentrum in meer of mindere mate al 

samen. In veel gevallen is een duidelijke synergie te 

herkennen, omdat iedere partij iets unieks toevoegt. 

Het natuurcentrum zorgt in veel gevallen voor 

continuïteit (vergaderlocatie en faciliteiten, 

materialen) en professionaliteit (kennis en ervaring) 

en gebruikt haar netwerk om partijen met elkaar in 

contact te brengen.  

Dit wordt door partijen als zeer waardevol gezien, zo 

blijkt uit gesprekken met Energy, made in Arnhem, 

Groen Arnhem (in oprichting) en het Kernteam 

Stadslandbouw. Er wordt dan ook regelmatig een 

beroep gedaan op het natuurcentrum. Partijen geven 

aan zelf deze taken niet te kunnen overnemen.  

Conclusie: meer inzetten op het faciliteren van 

maatschappelijke initiatieven vergroot de meerwaarde 

van het Natuurcentrum voor Arnhem. Kansrijk is het 

vergroenen van schoolpleinen. Dit is een grote wens 

van burgers en bestuurders. Deze vraag past bij 

uitstek bij het Natuurcentrum en haar netwerk. 

Samen kunnen partijen een plan maken, middelen 

vinden om het plan te realiseren en het onderhoud 

organiseren. 
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Samenwerking met Bezoekerscentrum Sonsbeek 

In de verschillende gesprekken met Bezoekerscentrum 

Sonsbeek blijkt dat de doelstellingen van 

Bezoekerscentrum Sonsbeek en Natuurcentrum 

Arnhem elkaar aanvullen. Beide partijen zijn zich 

bewust van de mogelijkheden voor een intensievere 

samenwerking. Helaas is door recente ontwikkelingen 

bij het Bezoekerscentrum Sonsbeek (GroeneMorgen 

Sonsbeek) en bij het Natuurcentrum Arnhem 

(verzelfstandigingstraject) het opstarten van de 

samenwerking vertraagd.  

De Raad wil dat de huidige samenwerking tussen het 

Bezoekerscentrum Sonsbeek en Natuurcentrum 

Arnhem wordt uitgebouwd en verbreed. Aan deze 

samenwerking kan ook de taakstelling van € 40.000, - 

worden verbonden als Bezoekerscentrum Sonsbeek in 

natura diensten gaat verrichten voor het 

Natuurcentrum. Conclusie: op directieniveau zal de 

samenwerking op innovatie en productontwikkeling 

worden geïntensiveerd. Doel is om in gemengde 

teams aan voorbeeldprojecten te werken.  

Burger's Zoo 

Uit het gesprek blijkt dat Burger's Zoo educatie hoog 

in het vaandel heeft staan. Burger’s Zoo richt zich 

vooral op exotische dieren en het Natuurcentrum 

vooral op boerderijdieren. Burger's Zoo heeft een zeer 

professionele organisatie rondom vrijwilligers opgezet, 

die zich richten op de rondleidingen en dergelijke en 

daarmee de educatie verzorgen.  

Conclusie: het netwerk van het Natuurcentrum 

(scholen) biedt Burger’s Zoo toegang tot scholen, 

verdere samenwerking ligt minder voor de hand. 

NME in de Regio 

We hebben onderzocht of samenwerken in de regio 

een mogelijkheid is. Daarvoor hebben we gesprekken 

gevoerd met Veldwerk Nederland. Dit is een landelijke 

organisatie op het gebied van natuur- en milieu 

educatie, die ook het NME in Apeldoorn en 

Wageningen verzorgt. De directeur van Veldwerk 

Nederland en de leidinggevende zagen weinig 

aanknopingspunten om daadwerkelijk samen te 

werken. Ook zijn we ervan overtuigd dat 

samenwerking op afstand niet haalbaar is.  

Al ruim 15 jaar wordt binnen Gelderland 

samengewerkt met NME centra (Het Gelders 

Netwerk). 

De samenwerking gaat over het samen ontwikkelen 

van materialen, het samen aanvragen van subsidies, 
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het organiseren van scholing en het uitwisselen van 

kennis rond subsidies, regelgeving, landelijke 

ontwikkelingen etc. Van de omliggende gemeenten 

zijn Overbetuwe, Zevenaar en Wageningen 

aangesloten bij het Gelders Netwerk. Stichting 

Lingewaard Natuurlijk is hierover wel benaderd maar 

zij zijn niet aangesloten. In de afgelopen jaren hebben 

wij op verzoek van Stichting Lingewaard Natuurlijk 

een aanbod naar de scholen van de gemeente 

Lingewaard gedaan (tegen betaling) Ondertussen 

hebben zijzelf voldoende mogelijkheden om aan de 

opdracht vanuit de gemeente te voldoen. Binnen het 

Gelders Netwerk is een werkgroep primair onderwijs 

waarin naast Arnhem ook Overbetuwe en Zevenaar 

vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is Arnhem 

aangesloten bij een halfjaarlijks overleg met de NME 

centra van de Liemers. Door de regelmatige contacten 

met de NME centra in aanliggende gemeenten is het 

lijntje naar mogelijke samenwerkingen kort. 

De activiteiten van het Gelders Netwerk staan op dit 

moment op een laag pitje doordat centra te maken 

hebben met sterk verschillende omstandigheden 

binnen gemeenten waardoor de focus sterk uiteen 

loopt. Alleen de werkgroep PO, de scholing en 

werkateliers spelen op dit moment. 

Hieruit blijkt echter wel dat op termijn uitbreiding door 

een regiofunctie op ons nemen interessant kan zijn. 

In gemeente Overbetuwe is nog wel een NME-centrum 

en dit functioneert goed. Zij hebben veel ervaring met 

vrijwilligers. Het is interessant om van die ervaring te 

leren en samen te werken in de gebieden waar we 

allebei tegen aan liggen, zoals Meinerswijk. Samen 

met NME Overbetuwe en Rijkswaterstaat hebben we 

de schooljeugd in Arnhem een aanbod kunnen doen. 

Park Lingezegen richt zich voornamelijk op beheer van 

het park. Dit is een duidelijk andere taak dan dat het 

Natuurcentrum heeft. Wij zijn goede buren en zitten 

bijvoorbeeld in de klankbordgroep van Park 

Lingezegen. Verder samenwerking staat open, want 

de contacten zijn goed. Maar zou nog wel concreet 

ingevuld moeten worden. 


