
 
 
 

Verslag kwartaaloverleg Q1 2021 
 
Aanwezig:  Werner Bijlsma (Voorzitter) 
  Ilse Bijlsma – van Weelden (Penningmeester) 
  Rosalie van Lenthe – Welbergen (Secretaris) 
Afwezig:  Geen 
 
Datum:  1 juni 2021 om 20:00 
Locatie:  Online (video call) 
 

1. Opening 
Het overleg vangt aan. Door privé omstandigheden vindt dit overleg wat later plaats dan gepland. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen bijzonderheden qua mededelingen.  
 

3. Financiën Q1 2021 
Qua financiën staan we er goed voor. Op 1 april 2021 staat er een saldo van €1.670,39 op de 
rekening. Van dit bedrag is op 7 mei 2021 €1.400 overgeboekt naar Natuurmonumenten ten 
behoeve van de aanleg van een bloemenweide in het natuurgebied Fochtelooerveen. Bij punt 5 gaan 
we hier iets verder op in. Verder zijn de vooruitzichten goed, aangezien we een samenwerking zijn 
aangegaan met RetourMatras. Dit gaat voor de komende maanden een goede bron van inkomsten 
zijn voor mogelijke projecten in Lauwersoog.  
 

4. Coaching & advies trajecten 
Zoals aangegeven bij punt 3 zijn we een samenwerking gestart met RetourMatras B.V. We gaan 
RetourMatras helpen bij het verder ontwikkelen van haar kwaliteitsmanagementsysteem conform de 
ISO 9001:2015 norm. Het kwaliteitsmanagementsysteem zal voor een belangrijke mate worden 
opgetuigd in Scienta. Ook zal Werner de rol van interne auditor in gaan vullen. 
 
Verder is het de verwachting dat we ook nog iets gaan doen bij Autismehuis op het gebied van de 
interne auditing voor de ISO 9001:2015. Wanneer dit gaat spelen is nog niet bekend.  
 

5. Natuurprojecten 
Zoals aangekondigd bij punt 3 spelen er twee natuurprojecten waarin we (gaan) investeren. 
De eerste is de aanleg van een bloemenweide van 5.000 vierkante meter in Fochtelooerveen. 
Fochtelooerveen is een prachtig natuurgebied op de grens van Friesland en Denthe en is in gedeeld 
beheer van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Een lokale boer heeft het perceel ter 
beschikking gesteld voor een bloemenweide. Met de €1.400,00 wordt de bloemenweide aangelegd 
en een informatiebord geplaats. Een heel mooi project. 
 
Het andere project waarin we gaan investeren bevindt zich in het Havengebied Lauwersoog. De 
haven wil graag meer groen in het gebied, zeker omdat het zich bevindt tussen de Waddenzee en 
een Nationaalpark ten zuiden van het havengebied. Met de Waddenvereniging, vertegenwoordigers 
van het havengebied en Knowledge for Nature wordt gekeken naar de mogelijkheden. Hierbij valt te 



 
 
denken aan bloemenweides, struiken, vogel/vleermuiskasten, etc. Ook moet er een informatief 
concept uitgerold worden. 
 
Al met al, een paar hele mooie projecten. 
 

6. Voortgang businessplan 
Qua Businessplan gaat het redelijk voortvarend. Met Fochtelooerveen zetten we grote stappen naar 
ons doel om jaarlijks 10.000 vierkante meter natuur aan te leggen. Of we het doel nu al gaan halen 
van €7.500,00 is onwaarschijnlijk. Daarvoor hebben we in Q1 en een deel van Q2 te weinig 
opdrachten gehad. Qua LinkedIn volgers gaat het goed en zijn we al de 100 gepasseerd. Vooral 
videocontent lijkt het goed te doen en er valt nog meer te winnen. We hebben echter nog niet in 
regionale bladen gestaan. Daar hopen we op termijn nog aandacht via te krijgen. Qua 
klanttevredenheid scoren we gemiddeld een 9, dus ver boven het doel van een 7,5. Dus over het 
algemeen goede ontwikkelingen! 
 

7. Volgend overleg 
Het volgende overleg zal in juli plaatsvinden op een locatie van Natuurmonumenten. De datum zal 
t.z.t. worden bepaald. 
 

8. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 

9. Sluiting 
Het overleg wordt afgesloten. 
 


