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Samenvatting 
Het jaar 2022 zit erop. Al met al kijken we terug op een mooi jaar. Niet alleen vanwege de 

resultaten van de Stichting (want die waren beter dan ooit), maar ook vanwege de 

ontwikkelingen in de wereld t.a.v. het beschermen van de biodiversiteit. In december van 

2022 werd op COP 15 de 30x30 afspraak gemaakt: in 2030 moet 30% van de aarde 

beschermd zijn. Een flinke ambitie, maar dat landen hier overeenstemming hebben bereikt 

stemt ons positief. 

 

Maar zoals gezegd was het ook voor de Stichting een fantastisch jaar. We hebben drie jaar 

geleden als doel gesteld om in 2023 €7.500 aan donaties op te halen. Dat is gelukt, we zijn 

over de €8.000 gegaan. Ook hebben we een record aantal organisaties geholpen; 

Autismehuis, Roscom, Result Mediation, Retour Matras en OGNWH Bedrijfsopleidingen. Dat 

was ook conform doel. 

 

Daar komt bij dat een ontzettend hoge klanttevredenheid hebben gerealiseerd. Vanuit 

RetourMatras werden we beloond met een 9, Result Mediation een 10 en OGNWH 

Bedrijfsopleidingen ook een 10. Dat geeft ons een enorme boost. 

 

Ook hebben we een mooie investering gedaan in het beschermen van de natuur. We hebben 

€2.000 gedoneerd aan Natuurmonumenten voor de aanleg van bomen in het Norger 

Esdorpenlandschap. We hebben nog een flinke som op de rekening staan die bedoeld is voor 

de aanleg van groen in Lauwersoog. Bij het schrijven van dit verslag (begin maart 2023) 

worden de laatste stappen gezet om €10.000 te doneren voor Lauwersoog. 

 

Ook 2023 zijn we weer mooi gestart met een paar mooie samenwerkingen; nieuwe 

opdrachtgevers, oude opdrachtgevers die terugkeren en we hopen op weer een paar mooie 

natuurprojecten om in te investeren. 

 

Het doel voor de komende jaren is vooral om stichting verder te laten groeien met meer 

adviseurs en meer opdrachtgevers, zodat we de impact op de natuur kunnen vergroten. Dat is 

immers waar we het voor doen.  
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1. Over de organisatie 
Stichting Knowledge for Nature is een organisatie die zich richt op het beschermen van 

bedreigde diersoorten overal ter wereld. De stichting is op 27 juli 2016 opgericht door 

Werner Bijlsma en Ilse Bijlsma-van Weelden en in 2020 voegde Rosalie van Lenthe – 

Welbergen zich bij de stichting in de rol van secretaris. Met behulp van particuliere en 

zakelijke donaties steunen wij projecten die zich inspannen voor het beschermen van de 

natuur. Wat maakt ons uniek? We richten ons specifiek op het toevoegen van waarde bij onze 

donateurs. Met coaching en advies helpen wij medewerkers en organisaties zich verder te 

ontwikkelen. In ruil voor onze steun, vragen wij een donatie om de genoemde projecten te 

steunen. Een win-win situatie. 

 

Onze visie 

Knowledge for Nature vormt een wereldwijd netwerk van coaches en bedrijven die samen het 

uitsterven van bedreigde diersoorten voorkomen. 

 

Onze missie 

• Waarom - Wij willen voorkomen dat er door ons toedoen diersoorten verdwijnen. Elk 

diersoort heeft recht op een leefomgeving om te kunnen floreren. 

• Hoe - We verbinden het bedrijfsleven met natuurbescherming door het creëren van 

win-win situaties. We laten zien dat ondernemen verder gaat dan het genereren van 

winst. 

• Wat - In ruil voor een donatie helpen wij bedrijven zich te ontwikkelen en succesvoller 

te worden. Dit doen we onder andere met coaching en advies. De donatie investeren 

we in het beschermen van de natuur. 

 

Personeel 

De Stichting heeft drie personeelsleden die samen het bestuur vormen; 

- Werner Bijlsma (1984) – Voorzitter 

- Ilse Bijlsma - van Weelden (1988) – Penningmeester 

- Rosalie van Lenthe – Welbergen (1989) – Secretaris 

 

 

Adres- en contactgegevens 

Stichting Knowledge for Nature 

It Jacht 12 

8501 RT Joure 

contact@knowledgefornature.nl 

06-2825 1523  

mailto:contact@knowledgefornature.nl
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2. Algemene beschouwing: de natuur in 2022 
Al met al kijkend we gematigd positief terug op 2023 als we naar de staat van de natuur in zijn 

algemeenheid kijken en de prestaties van de stichting. Onze bijdrage is groter dan ooit 

geweest, dus dat is goed nieuws. Het mooiste nieuws kwam in december 2022 uit Montreal. 

Hier vond de Biodiversity Conference (COP 15) plaats. Op deze top bespraken de VN-lidstaten 

hoe het verlies van biodiversiteit wereldwijd aangepakt moest worden. Uiteindelijk werd 

overeenstemming bereikt over de 30x30 afspraak. Met deze afspraken roepen de lidstaten 

alle overheden op om voor 2030 30% van het aardoppervlak tot beschermd gebied te maken. 

Dit alles ter bescherming van de biodiversiteit1. Natuurlijk is het nog maar een doel en moet 

er nog veel gedaan worden, maar we blijven positief! 

 

En er zijn nog meer mooie verhalen uit 2022. Zo meldde het Wereld Natuur Fonds dat de 

oostelijke populatie van de monarchvlinder tekenen van herstel toont. Deze prachtige vlinder 

staat bekend om zijn enorme migratietocht langs de oostkust van de Verenigde Staten en 

Mexico. De populatie was afgelopen winter zo’n 35% groter dan de winter ervoor2. 

 

Ook een mooie ontdekking op de Galapagos eilanden. Op een afgelegen eiland werd een 

‘fantastische reuzenschildpad’ gezien. An sich misschien niet heel bijzonder, maar van deze 

soort werd gedacht dat deze al ruim 100 jaar was uitgestorven. Niet helemaal dus en dat is 

goed nieuws3. 

 

Ook vanuit IJsland komen voorzichtige berichten dat de commerciële walvisvaart mogelijk 

gestopt wordt. De walvisvaart is commercieel minder interessant geworden door een daling 

in de vraag naar walvisproducten. Als IJsland stopt, zijn Japan en Noorwegen de enige landen 

die nog een commerciële vloot hebben voor de jacht op walvissen4. Eerst zien en dan 

geloven. Wij vinden het sowieso onbegrijpelijk dat zulke prachtige dieren op zo’n gruwelijke 

manier worden afgeslacht voor weinig relevante producten. 

 

Ook tijgers doen het erg goed in het wild. De populaties zijn met zo’n 40% gegroeid, herstel is 

dus mogelijk5! Ook vanuit Nepal kwamen al positieve berichten dat ook tijgers het daar erg 

goed doen. De populatie in Nepal is sinds 2009 bijna verdrievoudigd6. 

 

En het laatste mooie positieve bericht is dat het ‘El Dorado’ van de Europese aal definitief is 

ontdekt. Er waren al langer sterke vermoedens dat dit bijzondere dier naar de Sargassozee 

trok om te paren en dan te sterven, maar nu is dat middels satelliet tags alsnog aangetoond. 

Dit is enorm waardevol omdat er nu gerichte maatregelen getroffen kunnen worden om dit 

 
1 https://forests.org/cop15-30x30-commitment-an-important-step-toward-conservation-and-sustainability/ 
2 https://www.worldwildlife.org/stories/eastern-monarch-butterfly-population-shows-signs-of-recovery 
3 https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/09/galapagos-fantastic-giant-tortoise-species-
thought-extinct-found-alive 
4 https://www.bbc.com/news/world-europe-60265085 
5 https://www.independent.co.uk/asia/india/wild-tiger-numbers-iucn-red-list-b2129046.html 
6 https://edition.cnn.com/2022/07/31/world/nepal-wild-tiger-population-scn-trnd/index.html 
 

https://forests.org/cop15-30x30-commitment-an-important-step-toward-conservation-and-sustainability/
https://www.worldwildlife.org/stories/eastern-monarch-butterfly-population-shows-signs-of-recovery
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/09/galapagos-fantastic-giant-tortoise-species-thought-extinct-found-alive
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/09/galapagos-fantastic-giant-tortoise-species-thought-extinct-found-alive
https://www.bbc.com/news/world-europe-60265085
https://www.independent.co.uk/asia/india/wild-tiger-numbers-iucn-red-list-b2129046.html
https://edition.cnn.com/2022/07/31/world/nepal-wild-tiger-population-scn-trnd/index.html
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paargebied te beschermen. De Europese aal wordt ernstig bedreigd (status is zelfs kritiek) en 

de populatie is sinds 1960 met zo’n 90% achteruit gegaan. Deze ontdekking kan dus helpen de 

populaties beter te beschermen7. 

 

Dit zijn natuurlijk mooie berichten en het is belangrijk om daar oog voor te blijven houden. 

Toch moeten we alert zijn op het feit dat de natuur nog steeds te maken heeft met veel 

bedreigingen. 

 

Overbevissing is in grote delen van de wereld nog steeds een probleem. Niet alleen vele 

vissoorten (en ook dolfijnen en haaien) lijden hieronder, maar ook de mens zelf. In 

economisch uitdagende gebieden, zoals delen van de kust van Afrika waar bewoners 

afhankelijk zijn van vis, wordt ook door rijke landen veel gevist. Dit gaat uiteindelijk ten koste 

van de visvangst door lokale bevolking, die daardoor mogelijk in de problemen komen. 

 

Ook klimaatverandering kan een groot gevaar vormen voor de natuur. Door droogte is er 

bijvoorbeeld een hoger risico op bosbranden. Ook kan een hogere temperatuur van invloed 

zijn op het broedproces van de schildpad (door een stijgende temperatuur kan het zijn dat er 

onevenredig veel vrouwelijke schildpadden worden geboren. Daarnaast kunnen er meer 

invasieve soorten voorkomen in nieuwe gebieden en gaan concurreren met inheemse 

soorten. 

 

Ook plastic in het milieu is nog steeds een ernstig probleem. Het vele plastic in de zee laat zijn 

sporen al na bij bijvoorbeeld walvissen en zeevogels die plastic aanzien voor eten of op een 

andere manier binnen krijgen. Het plastic wordt niet verteerd, waardoor de dieren uiteindelijk 

langzaam verhongeren. Aangezien plastic op deze manier in de voedselketen terecht komt, 

kan dit ook invloed hebben op het welzijn van de mens. 

 

Er zijn dus genoeg mooie berichten, maar ook genoeg uitdagingen. Laten we daar met z’n 

allen hard aan werken en de natuur daarmee beter te beschermen. Zo maken we de wereld 

niet alleen mooier en gezonder, maar verbeteren we ook het welzijn van de mens, een win 

win waar alles en iedereen beter van wordt. 

 

  

 
7 https://www.bbc.com/news/science-environment-63259738 
 

https://www.bbc.com/news/science-environment-63259738
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3. Ambitie 2023 - 2025 
In plaats van een jaarplan en jaarlijkse doelstellingen, hebben we er nu voor gekozen om een 

3-jarenplan te maken. Een plan met een duidelijke visie, doelen en daaraan gekoppelde 

strategieën. We hebben hiervoor het OGSM-model gebruikt.  

 

3.1. OGSM 2025 
Het overkoepelende doel voor eind 2025: 

 

“Knowledge for Nature is een snelgroeiend netwerk van kwaliteits- en MVO experts 

die grootschalig fondsen werven voor het beschermen van de natuur” 

 

Maar wanneer is dit doel bereikt? Dat is voor ons wanneer de onderstaande punten zijn 

gerealiseerd in 2025: 

• €15.000 aan donaties per jaar. 

• 5 natuurprojecten per jaar steunen. 

• 3 kwaliteits- en MVO adviseurs verbonden aan de stichting. 

• Klanttevredenheid > 8. 

 

Hoe we deze doelen willen bereiken, is terug te vinden in de OGSM. Zie Bijlage 1 van het 

jaarverslag. 
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4. Terugblik op het jaar 2022 
 

4.1. Voortgang OGSM (plan 2022) 
In 2019 hebben we een OGSM geschreven met daarin de ambitie van de stichting voor eind 

2022. De ambitie luidt: 

 

“De stichting creëert met bedrijven grote stukken natuur, door een hoge 

naamsbekendheid in (Noord) Nederland en kwalitatief hoogwaardige diensten.” 

 

Deze ambitie hebben we vervolgens uitgewerkt in een 8-tal doelstellingen. Als we deze 

doelstellingen hebben bereikt, hebben we de ambitie van de stichting bereikt. In onderstaand 

overzicht de voortgang van de diverse doelstellingen. 

Doel Nulmeting 2020 2021 2022 

€7.500 aan donaties per jaar €5.551,50 €1.407,00 €6.394,98 €8.600,50 

5 verschillende opdrachtgevers 3 2 2 5 

Bezettingsgraad van 80% Onbekend 10,9% 44% 87,5% 

     

10.000 m2 grond ontwikkeld tot 
natuur 

1.500 m2 500 m2 2.500 m2 2.000 m2 

     

LinkedIn volgers: 100 32 70 113 155 

Facebookvolgers: 500 112 136 147 147 

Artikelen in regionale bladen: 2 0 0 1 1 

     

Klanttevredenheid: 7,5 Onbekend 9 9 9,6 

 

4.2. Wat deden we goed? 
1. Onze klanttevredenheid is geweldig. We krijgen zeer hoge cijfers voor onze 

dienstverlening rond kwaliteitsmanagement (ISO 9001). Genoeg reden voor ons om 

ons hier verder op te richten. 

2. We hebben een record aan donaties binnengehaald, ruim €8.600, wat aanzienlijk 

hoger is dan het doel en waar we zijn begonnen. Ook hier zijn we erg tevreden over. 

3. Het aantal volgers op LinkedIn is vervijfvoudigd. Vooral een artikel over een ranger die 

gedood is trok veel nieuwe volgers. Helaas weten we niet precies hoe dit is 

veroorzaakt. 

4.3. Wat moet beter? 
1. We zitten wel een beetje aan de max qua donaties binnen het huidige businessmodel. 

De opdrachtbezettingsgraad zit tegen de 90%, dus met enkele adviseur zal er weinig 

ruimte voor groei zijn qua omzet. Tenzij we ons uurtarief verhogen, maar dat is niet in 

lijn met waar we voor staan. We willen voor alle organisatie toegankelijk zijn, klein en 

groot. 
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2. De zichtbaarheid kan nog wat hoger. We krijgen veel complimenten voor wat we 

doen, mensen ervaren het businessmodel als erg uniek, maar toch begrijpen ook veel 

mensen niet per se wat we doen. Die boodschap kan en moet duidelijker. Dat gaat 

helpen in de naamsbekendheid. 
3. De investeringen in de natuur kunnen sneller verlopen en ook de communicatie 

hieromtrent. Met Lauwersoog zijn we 1,5 jaar bezig geweest en de communicatie was 

redelijk beperkt. Daardoor verliezen we momentum. Deze communicatie en het 

proces rond het investeren in de natuur kan beter! 
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4.4. Gesteunde projecten in 2022 
In 2022 hebben één project actief gesteund en zijn de een tweede project aan het 

voorbereiden. Hieronder de informatie. 

 

Aanleg bomen Norger Esdorpenlandschap - €2.000 

Vlakbij Norg ligt het Norger Esdorpenlandschap. Dit natuurgebied bestaat uit stuifzandbossen 

en beekdalen van de Slokkert, het Grote Diep en het Oostervoortse Diep. Met de donatie die 

we hebben gedaan worden bomen aangeplant in het beekdal van de Slokkert. Deze bomen 

gaan beschutting bieden voor vogels, maar ook vissen, insecten en waterplanten in de 

Slokkert. Met deze donatie geven we de biodiversiteit in dit gebied een mooie stimulans. 

 
 

Vergroenen haven van Lauwersoog – €10.000 (gepland voor maart 2023) 

In de haven van Lauwersoog wordt gewerkt aan de haven van de toekomst. Met werkt met 

ondernemers uit de haven, gemeenten, provincies en vele andere partijen aan een duurzame 

haven. Stichting Knowledge for Nature steunt de haven en de Waddenvereniging financieel bij 

de aanleg van natuur in de haven. Ook dit is onderdeel van de verduurzaming. Op 9 maart 

2023 is deze donatie alsnog gedaan. 
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5. Vooruitblik 2023 
In 2023 hebben we een nieuw drie jarenplan opgesteld om de stichting tot en met 2025 

richting te geven. Het kernwoord voor dit nieuwe plan is: groei! 

Het uiteindelijk doel is om meer donaties binnen te halen om zo ook meer natuur te kunnen 

beschermen. En aangezien onze opdrachtbezettingsgraad al vrij hoog is (87,5%), kunnen we 

deze donaties niet ophalen bij extra opdrachtgevers. Daar zit nog wel groeipotentie, maar 

niet genoeg om de hoeveelheid donaties te verdubbelen. 

 

Daarom gaan we inzetten op groei in het aantal adviseurs. Nu doet Werner Bijlsma het 

advieswerk, soms ondersteund door een aantal externe partijen. Echter willen we kijken of 

we extra adviseurs kunnen binden aan de stichting. Mensen met passie voor de natuur die 

het mooi vinden om kennis over kwaliteitsmanagement en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen willen delen met organisaties in ruil voor een donatie. 

 

Zoals uit de vorige alinea ook wel enigszins blijkt, willen we ook onze focus verleggen. Waar 

deze eerst ook lag op leiderschap en procesoptimalisatie, willen we deze meer verschuiven 

naar kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2015) en de MVO Prestatieladder. We richten ons 

hierbij op het begeleiden bij het certificeren en ook het uitvoeren van interne audits. 

 

Verder blijven we veel aandacht geven aan onze zichtbaarheid op (met name) LinkedIn. Dit 

om de naamsbekendheid te vergroten, wat kan helpen bij het vinden van nieuwe 

opdrachtgevers, maar ook potentiële adviseurs. 

 

Ook de samenwerking met onze belangrijkste partners (Scienta, Waddenvereniging, 

Natuurmonumenten, etc.) gaan we de samenwerking met goed onderhouden en waar 

mogelijk uitbouwen om samen een belangrijke bijdrage aan het beschermen van de natuur te 

kunnen leveren. 

 

Het plan voor 2025 is in de bijlagen van dit jaarverslag terug te vinden. 
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6.  Jaarrekening 2022 
Onderstaand vindt u de jaarrekening over 2022, gevolgd door een toelichting. 

 

6.1. Overzicht van baten en lasten 2022 

Baten en lasten per 31-12-2022       

      

      

Saldo bankrekening 31-12-2021     € 6.546,85 

Inkomsten reguliere donaties & 

bestuur     € 710,50 

Inkomsten uit levering diensten     € 7.890,00 

    € 15.147,35 

        

        

      

Donaties aan goede doelen     € 2.000,00 

Periodieke uitgaven (kosten bank e.d.)     € 119,40 

Uitgave drukwerk, website e.d.     € 0,00 

    € 2.119,40 

        

        

Totaal van baten en lasten     € 13.027,95 
 

6.2. Balans 2022 
Balans per 31-12-2022       

        

      

Immateriële vaste activa     € 0,00 

Materiele vaste activa     € 0,00 

Vorderingen en overlopende activa     € 0,00 

Liquide middelen     € 13.027,95 

    € 13.027,95 

        

      

Algemene reserve     € 2.441,11 

Langlopende schulden     € 0,00 

Kortlopende schulden     € 0,00 

Nog te investeren donaties     € 10.586,84 

    € 13.027,95 
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6.3. Toelichting op de jaarrekening 2022 
De jaarrekening staat er positief op. Met ruim €8.600 aan inkomsten vestigen we een nieuw 

record. Wel hadden we graag meer gedoneerd aan projecten om de natuur te beschermen. 

Uiteindelijk is dit beperkt tot €2.000,00. De €10.000 voor de aanleg van groen in Lauwersoog 

is helaas nog steeds niet gedoneerd. Dit had vooral te maken met vertragingen in het project. 

Op de balans staat daarom nu een bedrag van €13.027,95. Hiervan staat €2.441,11 in de 

algemene reserve. Dit potje is bedoeld om uiteindelijk (op lange termijn) zelf een 

natuurgebied te kunnen kopen. 20% van de donaties gaat naar deze reserve. De nog te 

investeren donaties bedragen €10.586,84, waarvan dus €10.000,00 naar de haven van 

Lauwersoog gaat.  
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7. Slot- en dankwoord 
2022 is dus een erg goed jaar geweest en we gaan er ook de komende jaren een mooi succes 

van maken! We willen via deze weg nog een aantal mensen en organisaties bedanken. 

 

Allereerst willen we onze particuliere donateurs bedanken voor hun steun. Zonder enige 

tegenprestaties steunen zij financieel de stichting en dragen daarmee bij een het beschermen 

van de natuur. Dat wordt ontzettend gewaardeerd. 

 

Ook willen we onze opdrachtgevers bedanken; Roscom, Result Mediation, RetourMatras, 

Autismehuis en OGNWH Bedrijfsopleidingen. Wij hebben de samenwerking als erg prettig en 

succesvol ervaren. En mooi dat we op deze manier op diverse plekken in Nederland de natuur 

hebben kunnen beschermen. 

 

Daarnaast een big shout out naar Scienta. Zij hebben ons voorzien van opdrachten om 

organisaties te helpen bij ISO 9001 certificeringen of de implementatie van Scienta. Een 

ontzettend leuke organisatie met een erg goed product en hele fijne mensen. Mede door 

jullie is de stichting sterk gegroeid. 

 

Tevens verdient Optibizz een bedankt! Niet alleen hebben ze ons eerder financieel gesteund, 

ze denken ook graag mee met problemen waar organisaties mee worstelen en zijn zelf een 

organisatie met prettige en kundige mensen op het gebied van het optimaliseren van de 

bedrijfsvoering en (IT) processen. 

 

En tot slot nog een bedankje naar alle mensen die op wat voor manier dan ook onze stichting 

hebben gesteund, met advies, capaciteit, ideeën, etc. Ook jullie inbreng wordt enorm 

gewaardeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rosalie van Lenthe – Welbergen, secretaris 

Ilse Bijlsma – van Weelden, penningmeester 

Werner Bijlsma, voorzitter 
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Bijlage 1: OGSM 2025 
 


