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Leidende principes
(= kritische succes factoren om samen te werken in en aan een natuurinclusieve
samenleving)

• Positieve energie verbinden, verspreiden en versterken (netwerken, events en 
communicatie). 

• Basis en kracht van de beweging: samenwerking maatschappelijke, private en 
publieke partijen. Wees helder in verantwoordelijkheid, mandaat en producten.

• Concrete acties en zichtbare resultaten; besluitvorming en realisatie in de lijn 
van verantwoordelijkheden. Maak helder onderscheid tussen beleid en 
uitvoering.

• De Agenda stimuleert, faciliteert en verbindt. Ze sluit slim aan op wat er al is, en 
voegt toe wat nodig is.

• Gebruik de kracht van natuur bij maatschappelijke vraagstukken. Sluit 
natuurbelang aan bij het ‘eigenbelang’. Natuur helpt (en is geen ‘moetje’) 

• Eigenaarschap van en kruisbestuiving tussen domeinen. Zorg voor goede balans 
top-down & bottom-up, ‘pull’ & ‘push’ 

• Bestuurlijke aandacht en actiebereidheid.



Beweging, Bewustwording, Systeemverandering

2022 2023

juli aug sept okt nov dec Q1 Q2 Q3 Q4Q2

Co-creatieproces

Agenda
1.0

Programmabureau: regisseren en faciliteren

Uitvoering acties Agenda 1.0  op domeinen

Ondersteuning domeinen

Resultaten

Netwerken, events, communicatie, …

Beweging,
breder en sterker

Naar 2e kamer

Ontwikkelproces Agenda 2.0 + investeringsagenda 

Ambitie, plannen en middelen van domeinen

Agenda 2.0
Investeringsagenda

Doorstart

Programmaplan
Aanpak en besturing 

uitvoering

Natuurinclusieve Samenleving

‘Natuurinclusief
denken en doen’

Gezonde leefomgeving, 
gezonde biodiversiteitMijlpalenplanning



B
e

st
u

ri
n

g

B
e

ïn
vlo

ed
in

g

U
it

vo
er

in
g

Publieke partijen Maatschappelijke en private partijen 

Domeinen

1. Bouw | 2. Energie | 3. Financien | 4. Infra | 
5. Natuurinclusieve Landbouw | 6. Onderwijs 
en Bewustwording | 7. Vrijetijd Economie | 
8. Water | 9. …

Publiek-private samenwerking
• Domein Leider
• Domein Team (dedicated DT 2 dg/wk)

• Ondersteuning (projectm./secr.)

Programmabureau

Regisseren en 
faciliteren

• PL Beweging ↑
• PL Agenda 2.0
• PM Agenda NI
• Programmamngt

en ondersteuning

Stuurgroep
Agenda NI

Nationaal Overleg Platform Natuurinclusief
• Leiders domeinen 8x
• Vertegenwoordiging Rijk/LNV 1x, IPO/Prov 1x, TBO 1x
• Andere partijen uit de samenleving

VZ

Concept Goverance



• In deze fase van de Agenda Natuurinclusief staat publiek private samenwerking centraal voor 
de uitvoering van Agenda 1.0. Dit krijgt vorm in de inrichting van Domeinen en een Nationaal 
Overleg Platform.

• Voor besluitvorming op onderdelen en thema’s wordt aangesloten op bestaande sturings- en 
besluitvormingsmechanismen, in de lijn van verantwoordelijkheden publiek en privaat.  

• Het Nationaal Overleg Platform Natuurinclusieve Samenleving begeleidt en bewaakt het 
werken in en aan een natuurinclusieve samenleving. Domein Leiders en Directeuren Publiek 
bespreken voortgang, dilemma’s, ontwikkelingen, betrekken partijen, etc. (4x per jaar)

• Een ambassadeur is voorzitter van het Nationaal Overleg Platform. Deze is ‘hoeder van de 
beweging natuurinclusieve samenleving’ en gezicht van het programma. De ambassadeur 
verbindt, coacht, jaagt aan, daagt en draagt uit. De ambassadeur signaleert, informeert en 
agendeert.

• Het programmabureau regisseert de uitvoering van Agenda 1.0. Het faciliteert de publieke 
private samenwerking, en de benodigde publieke besluitvorming. Een Stuurgroep Agenda 
Natuurinclusief zorgt voor operationele sturing van het programma, en is opdrachtgever van 
het programmabureau.

Sturingsprincipes Agenda Natuurinclusief


