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De drie iconen in de huisstijl van Omgevingseducatie verbeelden de thema’s van de
projecten en activiteiten. De verschillende kleuren per icoontje geven aan dat natuur,
landschap, erfgoed en duurzaamheid een geheel vormen en in onze regio eigenlijk niet
los van elkaar te zien zijn.
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Serious klimaatgame, voortgezet onderwijs Hilversum
(Omslagfoto: Omgevingseducatie)
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Inhoud

Ondanks de Covid-19 beperkingen van 2021, met onder andere de scholensluiting in het voorjaar, heeft Omgevingseducatie in het verslagjaar vele activiteiten kunnen ontplooien. Immers voor jongeren is het een uitdaging om in de
eigen omgeving, samen eropuit te gaan en kennis te maken met thema’s rond
natuur, duurzaamheid en cultureel erfgoed. Voor scholen is het aantrekkelijk
om ontzorgd te worden en op praktische wijze deze maatschappelijke thema’s
in het lesprogramma te kunnen opnemen. En voor de leerlingen werkt het stimulerend en motiverend. Zeker na perioden van corona-beperkingen, hadden
scholen behoefte aan dit soort activiteiten en excursies omdat leerlingen veel
thuis hebben gezeten en buiten school niet veel mogelijk was. Het aantal deelnemende scholen en leerlingen is t.o.v. 2020 bijna verdubbeld en weer op weg
naar het niveau van 2019. Meer deelname komt mede door de langer durende
en bredere samenwerkingen: met gemeenten, de lokale energiecoöperaties
in de regio, met GNR, met de GAD en Vrienden van het Gooi. We hopen dat
steeds meer uit te breiden.

Comité van Aanbeveling
Prof. dr. Carla van Boxtel (Hoogleraar Vakdidactiek Universiteit van Amsterdam en directeur van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken)
Prof. dr. ing. Teun W. Hardjono (Directeur CSR-Academy voor MVO en duurzaam ondernemen)
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Drs. Jan Heinen (Oud-rector/bestuurder van het Sint-Vituscollege Bussum en
de Sint-Vitusmavo Naarden)
Prof. Dr. Michiel Korthals (Emeritus Hoogleraar Toegepaste Filosofie te Wageningen, voorzitter Slow Food Gooi, Vecht en Eem en bestuurslid Stichting
Oude Landbouwgewassen Laren)
Drs. Karel Loeff (Directeur Erfgoedvereniging Heemschut, Amsterdam)
Prof. dr. Herman Pleij (Emeritus Hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde)
Prof. dr. Jan Sevink (Emeritus Hoogleraar Fysische Geografie, in het bijzonder
de landschapsanalyse, en oud-directeur van het Instituut voor Biodiversiteit
en Ecosysteem Dynamica (IBED), Universiteit van Amsterdam)
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Ook binnen het bestuur was 2021 een inspannend jaar. Na 23 jaar in functie te
zijn geweest, nam penningmeester Ad van der Wiel afscheid van Omgevingseducatie. Vele jaren was hij het (financieel) geweten van de stichting, zowel
inhoudelijk als uitvoerend. Voor het bestuur was dat aanleiding de administratie extern te laten uitvoeren. Hij is opgevolgd door Aernoud Olde. Een nieuw
strategisch meerjarenplan 2021-2025 is vastgesteld. De komende jaren willen
we ons verder professionaliseren en versterken via een viertal actiepunten.
Dat is nodig om de scholen en jongeren in de regio ook de komende jaren te
ondersteunen bij hun ontdekking van de schitterende leefomgeving waarin zij
wonen op de thema’s natuur, duurzaamheid en cultureel erfgoed. Daarom wil
ik iedereen die dat heeft mogelijk gemaakt, zoals gemeenten, scholen, partnerorganisaties en stichtingen en verenigingen niet alleen danken voor hun
inzet, maar vooral ook oproepen om hun bijdragen de komende jaren voort
te zetten.
Hans Hoes
Voorzitter
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Voorwoord
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1. NME-wijzer Gooi en Vechtstreek

In 2021 is de deelname aan het aanbod voor natuur, milieu- en erfgoededucatie in Gooi en Vechtstreek verdubbeld ten opzichte van 2020, en weer goed op
weg naar de deelname van vóór de corona-pandemie. Van de basisscholen
in de regio maakte 68% gebruik van het aanbod uit de regionale NME-wijzer
(www.omgevingseducatie.nl/nmewijzer). Het gaat dan om activiteiten, lessen
en excursies zoals boerderij-educatie, compostlessen van de GAD en natuurprogramma’s bij Natuurmonumenten in ’s-Graveland.

Platform en actueel educatief aanbod
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek ondersteunt en stimuleert scholen in de regio bij de uitvoering van natuur, milieu- en erfgoededucatie. Dit doen wij onder andere door het samenbrengen van het educatieve
aanbod van alle betrokken organisaties via de website www.omgevingseducatie.nl/nmewijzer. De gemeenten Hilversum, Huizen, Gooise Meren en Weesp
droegen in 2021 financieel bij aan de uitvoering van deze platformfunctie.

In Hilversum voerde Omgevingseducatie programma’s uit rond natuur en
duurzaamheid, onder andere via het programma Eco-Schools en het opzetten
en uitvoeren van klimaatlessen. Ook ondersteunden we de Rubbiz Foundation bij het scholengedeelte van de actie Hilversum in 1 dag schoon. Daarnaast werkte onze cultuurcoach in Hilversum samen met basisscholen aan
programma’s cultureel erfgoed en zij organiseerde ook een publiekscursus.
Architectuur staat centraal, in nauwe samenwerking met Dudok Architectuur
Centrum. Een speciaal project in 2021 was het ondersteunen van het participatieproces rondom de Omgevingsvisie, door middel van projectdagen en
lessen met scholen voor basis- en voortgezet onderwijs over de toekomst van
Hilversum.

Vanuit dit regionale platform worden scholen en organisaties geadviseerd en
doorverwezen en worden door Omgevingseducatie en de aanbieders lesmaterialen uitgeleend, gastlessen gegeven en excursies georganiseerd.

In gemeente Gooise Meren werkt Omgevingseducatie als kwartiermaker duurzaam onderwijs. We stimuleren en verbinden scholen met het educatieve aanbod vanuit de beweging samen Sneller Duurzaam Gooise Meren.
In 2021 is ook het programma Kompas Op Groen verder uitgebreid. Dit energie-educatieprogramma is gestart in Gooise Meren en heeft een vervolg
gekregen in Wijdemeren. Omgevingseducatie organiseert hierbij het educatie-programma met scholen, op verzoek van de lokale energiecoöperaties.
In Huizen, Weesp, Laren en Blaricum zijn in 2021 geen speciale projecten uitgevoerd. De scholen in deze gemeenten maken wel gebruik van het regionale
aanbod.

Workshop led-beestjes maken, Weesp
(foto: Omgevingseducatie)

Het educatieve aanbod van inmiddels 39 aanbieders is in 2021 gecommuniceerd door middel van nieuwsbrieven en alle basisscholen in Gooi en Vechtstreek hebben per post een NME-brochure ontvangen. Er is in 2021 geen regionale leerkrachtenmiddag georganiseerd. Wel hielden we in het voorjaar
voor leerkrachten een online spreekuur in de periode dat de scholen door corona gesloten waren.
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Samenvatting
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Een actueel en relevant educatief aanbod is een van onze doelstellingen.
Daarom wordt in de meeste programma’s aangegeven hoe deze aansluiten
op de kerndoelen van het (basis)onderwijs. Daarnaast is in 2021 een begin
gemaakt met het koppelen van het educatieve aanbod aan de sustainable
development goals van de Verenigde Naties. Begin 2022 wordt dit toegevoegd
aan de website. Er is een educatieve klimaattafel aangeschaft voor gebruik
met scholen in de hele regio. De aanschaf was mede mogelijk door een donatie van de Rabobank Gooi en Vechtstreek.
In 2021 was de eerste helft en de laatste maanden van het jaar nog steeds lastige perioden in verband met corona-beperkingen in het onderwijs. Tussen juni
en oktober waren er meer mogelijkheden voor de scholen om met de kinderen
weer andersoortige dingen te doen en er op uit te gaan. Websitebezoekers en
aantal bereikte leerlingen zijn bijna verdubbeld en weer goed op weg terug
naar de aantallen van 2019.
Tabel 1
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Aantal websitebezoeken

2021

2020

6.676

3.495

Tabel 2
Deelname basisscholen aan
aanbod NME-wijzer Gooi en
Vechtstreek 2021
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Deelnemende scholen

Gemeente (totaal aantal
schoollocaties)
Hilversum (47)

2021

2020

38

81%

29

67%

6

46%

4

31%

Gooise Meren (25)

17

68%

12

48%

Wijdemeren (13)

8

62%

8

62%

Weesp (7)

4

57%

3

50%

Blaricum-Laren (3)

3

38%

3

38%

76

68%

58

49%

Huizen(13)

Totaal aantal deelnemende
basisscholen
Aantal bereikte leerlingen

6.761

3.598

Architectuurproject ‘Kijk naar je school’, Hilversum
(foto: Omgevingseducatie)
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Cultuurcoach Hilversum
In 2021 ontvingen we een subsidie van de gemeente Hilversum vanuit de landelijke cultuurcoachregeling. Er was 0,5 fte beschikbaar voor uitvoering van de
educatieve programma’s erfgoed en ruimte. Samenwerking met Dudok Architectuurcentrum vormt de basis.
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De doelen waaraan de cultuurcoach vanuit Stichting Omgevingseducatie
werkte:
•
		
•
		
•
		
		
		
		
		
		

Scholen stimuleren en inspireren om lokaal erfgoed een structurele plek
te geven in het curriculum.
Scholen helpen bij het concreet en inhoudelijk invullen van thema archi
tectuur en erfgoed in het lesprogramma.
Inwoners van Hilversum bekend en bewust maken van de waarde van
hun eigen ruimtelijke omgeving op gebied van landschap, inrichting,
architectuur, monumenten en archeologie. We willen hen op een interactieve manier kennis laten opdoen over hun eigen omgeving. Dit zorgt
voor geïnformeerde, betrokken en bewuste burgers. Zeker gezien de ontwikkelingen in Hilversum op ruimtelijk gebied, is kennis over de eigen
(landschappelijke en culturele) omgeving zinvol.

Om deze doelen te bereiken zijn onderwijsprojecten uitgevoerd met negen
basisscholen (met een bereik van 635 leerlingen). Een van deze projecten was
met de OBS Lorentzschool waar ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan
voor alle groepen binnen en buiten de school lessen zijn georganiseerd over
de architectuur van Dudok. De cultuurcoach heeft hierbij ook de samenwerking gezocht met Grafisch Atelier Hilversum, WarmGrijs (beeldend kunstenaar
en docent beeldende vorming) en Bibliotheek Hilversum. Voor leerkrachten
van een basisschool is een teammiddag georganiseerd met een excursie naar
landgoed Zonnestraal met medewerking van gidsen van IVN Gooi en het Dudok Architectuur Centrum.
Daarnaast is met de gezamenlijke cultuurcoaches in Hilversum de activiteit Cultuur@Cruyff Courts georganiseerd. In totaal hebben 160 kinderen na
schooltijd kennis kunnen maken met het cultureel aanbod in Hilversum.
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Voor algemeen publiek heeft de cultuurcoach een publiekscursus georganiseerd over ontwikkeling van het boerendorp Hilversum tot de ‘mediastad’ die
het nu is. Aan deze cursus, met online lezingen en fietsexcursies, hebben 60
personen deelgenomen.
In aansluiting op de Week van de Erfgooier organiseerden we een publieksactiviteit in samenwerking met de Meentboerderij. ‘Op ’t Erf’ was een groot succes met een deelname van ruim 100 kinderen en hun ouders.
Er zijn gesprekken gevoerd en er is meegewerkt aan het opstellen van een
educatievisie in samenwerking met Stichting Geopark Heuvelrug, Gooi en
Vecht.
Kennismodule erfgoed in de Omgevingswet
Hoe kun je als erfgoedvrijwilliger invloed uitoefenen en deelnemen aan participatietrajecten in het kader van de Omgevingswet? Archeologie Nederland
en Bond Heemschut organiseerden hier cursus-series over. Omgevingseducatie heeft op verzoek een digitale kennismodule opgezet met tekst en filmpjes
waarmee deelnemers zich inhoudelijk konden voorbereiden op de cursus.
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Dudokproject voor alle klassen van de OBS Lorentzschool, Hilversum
(foto: Margot Brakel Fotografie)

2. Projecten Cultureel Erfgoed

Afvalwaterles, project Wonderwel
(foto: Margot Brakel Fotografie)

Regionale projecten
Naast het reguliere aanbod door de regionale aanbieders, wordt het aanbod
jaarlijks aangevuld met extra projecten. Deze projecten worden gefinancierd
door gemeenten, lokale/regionale fondsen en maatschappelijke partners. De
projecten zijn altijd een samenwerking tussen Omgevingseducatie, de opdrachtgevers en samenwerkingspartners en in aansluiting op de vraag vanuit
de scholen. Jaarlijkse projecten zijn:
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• Boerderij-educatie i.s.m. werkgroep boerderij-educatie Gooi en Vecht		streek;
• Compostlessen voor onderbouw basisonderwijs i.s.m. de GAD;
• Natuurbelevingsprogramma Natuurwijs, mede mogelijk gemaakt door
		 de Vrienden van het Gooi;
• Wonderwel duurzame leerlijn voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs
		 (in aansluiting op de regionale energie- en grondstoffentransitie).
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In 2020 is het educatieproject ‘Ontdek de Gooise heide’ opgezet en in 2021 kon
dit daadwerkelijk uitgevoerd worden en werd de officiële kick-off georganiseerd. Dit project van het Goois Natuurreservaat wordt door Omgevingseducatie ondersteund in de voorbereiding, de communicatie en uitvoering met de
scholen en de instructie van de IVN-vrijwilligers.
Hilversum: Eco-Schools en projecten vanuit educatienetwerk
In Hilversum werken we aan duurzame scholen met het internationale programma Eco-Schools als basis. Dit programma bestaat uit een zevenstappenplan en aandacht voor 10 thema’s voor een duurzame school. Omgevingseducatie begeleidt de scholen en is onderdeel van het landelijke Eco-Schools
netwerk. Aansluitend ondersteunen we alle scholen met lesmaterialen en
duurzame lessen. Ook worden buurtparticipatie- en zwerfafvallessen uitgevoerd in samenwerking met de GAD, SBS-Tomin en Urban Farming035.

Natuureducatie voor kleuters bij het M-mediagebuw
(foto: M-mediagebouw)

Activiteiten en resultaten:
• Basisscholen, voortgezet onderwijs en het MBO-college namen deel aan
		 Eco-Schools. Omgevingseducatie begeleidt de eco-teams bij het door		 lopen van het stappenplan. In 2021 hebben twee scholen respectievelijk
		 hun zilveren en gouden certificaat behaald;
• Met de basisscholen in Kerkelanden is in het najaar het project Samen
		 aan de Slag uitgevoerd. Dit is een wijkparticipatieproject in samenwer-
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3. Projecten Natuur en Duurzaamheid
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king met SBS/Tomin en Urban Farming;
Op de Dag van de Duurzaamheid hebben boswachters van het Goois
Natuurreservaat een aantal schoolklassen bezocht en verteld over het
beroep van boswachter;
Omgevingseducatie heeft meegewerkt aan ‘Hilversum in 1 dag schoon’
door het werven en instrueren van de scholen en begeleiden van leerlingen, in samenwerking met de gemeenten en de Rubbiz-foundation;
Klimaatadaptatieproject i.s.m. gemeente en waterschap AGV;
Natuureducatie met IVN Gooi en M-mediagebouw;
Uitvoering nieuw lesprogramma voortgezet onderwijs: Serious klimaatgame met Gemeentelijk Gymnasium Hilversum en gemeente.

Kompas Op Groen
In Gooise Meren is op initiatief van de samenwerkende regionale energiecoöperaties (Energie Verbonden) een tentoonstelling ontwikkeld over de energietransitie: Kompas Op Groen. De opzet is gericht op het huishoudelijk energiegebruik en energiebesparing in Gooi en Vechtstreek van 1880 tot 2030. Op
verzoek heeft Omgevingseducatie samen met Uiten Creatieve Educatie een
aansluitend onderwijsprogramma opgezet. In 2021 is het programma uitgevoerd in Bussum en het programma is doorontwikkeld met Energiecoöperatie
Wijdemeren. De lessen worden uitgevoerd in samenwerking met de vrijwillige
energiecoaches.
Gooise Meren: kwartiermaker duurzaam onderwijs
In 2021 heeft Omgevingseducatie voor gemeente Gooise Meren de functie
van kwartiermaker duurzaam onderwijs uitgevoerd namens het netwerk Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse
scholen en organisaties om verbindingen te leggen en projecten op te starten.
Sinds 2019 wordt al samen met de middelbare scholen gewerkt aan duurzame
projecten. In 2021 zijn met de basis- en middelbare scholen diverse plannen
gemaakt, maar door de corona-beperkingen konden die helaas niet worden
uitgevoerd en zijn uitgesteld naar 2022. Op één school zijn fairtrade-lessen
gegeven.

Kompas Op Groen, Bussum
(foto: Omgevingseducatie)
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•
		
		
•
		
		
•
•
•
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Prijsuitreiking tekenwedstrijd ‘De toekomst op straat’, Hilversum
(Foto: Omgevingseducatie)

Diversen
Omgevingseducatie ondersteunt individuele scholen, fungeert als coördinator
voor schoolprojecten en participeert in verschillende netwerken.
In Hilversum ondersteunen we het onderwijs via educatieve projecten. Daarnaast is er de centrale website www.educatiefhilversum.nl waar de thema’s
Duurzaam, Groen & Gezond, Erfgoed en Veilig Verkeer centraal worden
gecommuniceerd naar het onderwijs. In het kader van Veilig Naar School
worden onder andere reflectorlessen gegeven en is aan de school advies gegeven over het betrekken van de kinderen bij verkeersproblematiek rond de
school.
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Jaarlijks ondersteunt Omgevingseducatie de Vrienden van het Gooi bij het
werven van scholen voor de Edwin Klomp Natuurprijsvraag. In 2021 heeft de
Julianaschool-Kwartellaan uit Bussum deze prijs ontvangen als bijdrage aan
het schoolplein-vergroeningsplan.
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Jongerenparticipatie Omgevingsvisie Hilversum
In de periode mei-juni en september 2021 is Omgevingseducatie met 200 kinderen en jongeren uit Hilversum aan de slag gegaan over de Omgevingsvisie.
Wat vinden zij belangrijk en wat zou er volgens hen moeten gebeuren zodat
Hilversum voor hen een aantrekkelijke stad wordt of blijft in de toekomst?
Het participatieproject bestond uit drie onderdelen. De opbrengsten van dit
traject zijn in de vorm van een verslag en leerlingproducten aan de gemeente
overhandigd.
Kinderen 10-12 jaar (via bovenbouw basisschool): we hebben lesochtenden
georganiseerd waarbij kinderen uit groep 7 en 8 hun toekomstbeeld voor Hilversum vastlegden. Als werkvorm is een concept overgenomen dat al eerder
in Maastricht is ingezet en waarbij kinderen in hun eigen omgeving een associatie maken bij één van de Junior Global Goals en dat vastleggen d.m.v.
fotografie. In het najaar is een tekenwedstijd georganiseerd waarbij leerlingen
hun beeld kunnen tekenen van ‘de straat van de toekomst’.
Jongeren 15-16 jaar (via voortgezet onderwijs): via een Experience gaven
leerlingen Mavo 3 van het Roland Holst College en de AT-Mavo in één dag
invulling aan actuele vraagstukken. Daarnaast hebben twee middelbare scholen met Havo-leerlingen een onderzoekstraject doorlopen met actuele vraagstukken. Na afloop presenteerden zij hun resultaten en oplossingen aan een
panel.

#Hilversum2040 VMBO-projectdag Omgevingsvisie
(foto: Omgevingseducatie)
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4. Overige projecten en activiteiten
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Netwerk en activiteiten
• Omgevingseducatie neemt deel aan de Werkgroep Onderwijs van de
		 beweging Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren. Vanuit deze werk		 groep worden projecten opgezet voor het onderwijs in Bussum, 		
		 Naarden en Muiden.
• Het bestuur van Omgevingseducatie is vertegenwoordigd in de deelne		 mersraad van de stichting Tussen Vecht en Eem.
• Omgevingseducatie is partner van het initiatief Geopark Heuvelrug Gooi
		 en Vecht.
• Omgevingseducatie neemt deel aan de leerkringen van het NME-netwerk
		 van Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) en neemt deel aan
		 een leidinggevenden-overleg van NME-diensten in Noord-Holland.
• We werken met zes organisaties vanuit de Infoschuur ’t Gooi als geza		 menlijke ruimte (Vrienden van het Gooi, AWN Naerdincklant, KNNV Gooi,
		 Vogelwerkgroep Gooi, Goois Natuurreservaat, IVN Gooi e.o.). Tweemaal
		 per jaar wordt vergaderd en afgestemd m.b.t. activiteiten. De jaarlijkse
		 Gooise Landschapsdag is in 2021 niet doorgegaan.
• De cultuurcoach van Omgevingseducatie neemt deel aan de netwerk		 activiteiten met de andere cultuurcoaches in Hilversum.
• De medewerkers hebben in 2021 verschillende kennissessies bijgewoond:
		 over ontwikkelingen in het werkveld en inhoudelijke thema’s, zoals de
		 Whole-School-Approach en de routekaart Duurzaam Onderwijs.
• Met een communicatieadviseur is bekeken hoe de communicatie en be		 kendheid van onze stichting verbeterd kan worden via activiteiten, de
		 website, social media en nieuwsbrieven.

Tabel 3: Projecten 2021
Project

Gefinancierd door

NME-wijzer: organisatienetwerk, Gooise Meren, Hilversum,
website, schoolprojecten en
Huizen, Weesp, schoolbijdrauitleen van materialen
gen, aanbiedende organisaties
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Totaal
15675

Kompas Op Groen

Wattnu en EC Wijdemeren

Cultuurcoach Hilversum

Gemeente Hilversum

Kennismodule
erfgoedvrijwilligers

AWN Nederland

2550

NME Gooise Meren

Gemeente Gooise Meren

4000

NME Hilversum

Gemeente Hilversum

28143

Boerderij-educatie

Werkgroep Boerderij-educatie
Gooi en Vechtstreek

Participatie in de Openbare
Ruimte

Gemeente Hilversum

Energie-educatie regio Wonderwel

Regio Gooi en Vechtstreek

600

Schaapskooi-educatie

Goois Natuurreservaat

5142

Fairtrade Gooise Meren

Gemeente Gooise Meren

Verkeer en educatiewebsite

Gemeente Hilversum

4169

Natuurwijs en Natuurwachtprijs

Vrienden van het Gooi

4375

Compostlessen

GAD

Project Omgevingsvisie
Hilversum

Gemeente hilversum

Overige inkomsten

Scholen

Totaal

8410
26940

600
11594

704

775
27078
750
141505
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5. Partners en financiers

Jongvolwassenen 18-20 jaar (via MBO): in september heeft een beroepshavo-klas (opleiding human technology) van MBO-college Hilversum deelgenomen aan een workshop waarbij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
centraal stonden. Van daaruit kozen de studenten hun urgente thema’s en
formuleerden zij actiepunten voor Hilversum.

Stichting Omgevingseducatie werd in 1994 opgericht als netwerk voor omgevingsonderwijs, samen met het onderwijs, erfgoedinstellingen en organisaties
voor natuur en milieu in Gooi en Vechtstreek. In de eerste tien jaar stond vooral
cultureel erfgoed centraal in de onderwijsprojecten. Daarna breidden de onderwerpen zich uit tot een breed palet van samenwerkingsprojecten over natuur, landschap, erfgoed en duurzaamheid. De organisatie is als onderwijsspecialist doorgegroeid tot educatieve partner van gemeenten en organisaties in
de regio en is sinds 2009 coördinator van het regionale platform voor natuur,
milieu- en erfgoededucatie (NME-wijzer Gooi en Vechtstreek).
Onze stichting is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. Alle benodigde informatie is te vinden op onze
website.
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Het team bestaat uit drie parttime medewerkers en een flexibele pool van
freelancers die vooral als gastdocent werken. Het bestuur kwam in 2021 zesmaal bij elkaar.
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Medio 2021 is het Strategisch meerjarenplan 2021 -2025 vastgesteld. Een
werkgroep van bestuur en medewerkers heeft het business model canvas
gebruikt om richting te geven voor de komende jaren. Hieruit zijn een viertal
actiepunten gedistilleerd:
1. Meer structurele relaties aangaan met scholen en BSO
2. Verdiepen en uitbreiden van de 3 kernthema’s, natuur, duurzaamheid en
		 cultureel erfgoed
3. Inzetten op communicatie, profileren en verstevigen van het netwerk
4. Aanpassen en verder professionaliseren van de interne organisatie.
Het meerjarenplan is terug te vinden op onze website. Het vierde punt loopt
parallel met de invoering van de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen. In dat kader worden de verschillende werkprocessen en procedures van
bestuur en medewerkers beschreven in werkboeken/werkwijzers en zullen de
statuten van de stichting na 27 jaar worden aangepast.

Educatieproject ‘Erfgooiers, boeren in Het Gooi’
(foto: Omgevingseducatie)
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6. Organisatie
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Medewerkers
Maya Heinsbroek - Sandra van Breemen - Rhodé Hoorn
Gastdocenten/partners in uitvoering
Joost Bennekers - Gijs van de Laar - Petra Olgers – Maaike Uitenbroek
Bestuur
Hans Hoes, voorzitter
(voormalig bestuurslid Vereniging Vrienden van het Gooi)
Ad van der Wiel, penningmeester tot juli 2021
(oud-bestuurder Alberdingk Thijm Scholen)
Aernoud Olde, penningmeester vanaf juni 2021
(vertegenwoordiger energiecoöperaties Noord-Holland)
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Eva Schild-Schofaerts, secretaris
(oud-redactielid tijdschrift Stichting Tussen Vecht en Eem)
Maria Boersen, bestuurslid
(voormalig coördinator en docent HBO/PABO, bestuurslid en redactielid Stichting Tussen Vecht en Eem en Stichting Stad en Lande van Gooiland).
Jaap Vlaanderen, bestuurslid
(communicatie en vrijwilligers Goois Natuurreservaat)
Sander Koopman, bestuurslid
(voorzitter Archeologische Werkgemeenschap Naerdincklant)
Thijn Westermann, bestuurslid
(Stichting Groen Muiderberg)
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