Verslag Kernteamoverleg
Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl
Datum:

26 januari 2016

Aanvang:

19.30 uur

Locatie:

Grandcafé de Fanfare, Giethoorn

Aanwezig:

Klaas van der Vegt (PB’s Wieden), André Hammer (OPS), Roel van Hoorn
(KOPTOP), Bea Claessens (NM), Hans van de Beek (SBB), Herman Hoogstraat
(PB’s Weerribben), Hans Schiphorst (gemeente), Sander Pereboom (LTO), Janet
Visser (programmamanager) en Claudia de Koe (programmasecretaris)

Afwezig:
1.

Miriam Slomp-Dekkers (KHN)

Opening/mededelingen/ingekomen stukken/agenda
a) Miriam Slomp-Dekkers heeft zich afgemeld.
b) Er is een verzoek binnengekomen om percelen uit begrenzing Nationaal Park te halen.
Janet Visser is in contact met de desbetreffende ondernemer en zal conform het voorstel
zoals besproken in het overleg reageren op zijn verzoek.
c) Er wordt gebruik gemaakt van de pardonregeling voor certificering van het Handvest voor
duurzaam toerisme. In het Nationaal Park nieuwe stijl wordt in 2017 verder gesproken
over hercertificering.
d) RTV Oost heeft ons gevraagd of ze een korte reportage mogen maken over het proces en
het NPWW. Janet Visser neemt contact op met RTV Oost. In algemene zin wordt
herbevestigd dat Janet Visser als programmamanager het eerste aanspreekpunt is voor de
pers. In ieder geval wordt RTV Oost ook uitgenodigd bij de presentatie van de tweede
voortgangsrapportage in maart.
e) André Hammer geeft aan dat het goed is om zaken als governance- en financiering vooral
ook integraal te benaderen, dus samen met andere deelprojecten.
f)

De discussie omtrent de uitspraken van de burgemeester over “Groot Giethoorn” hebben
ook het kernteam niet onberoerd gelaten. Roel van Hoorn heeft als trekker van het
deelproject Merkontwikkeling namens het kernteam gereageerd op deze uitspraken.

2.

Verslag vergadering d.d. 15 december 2015

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. Janet Visser gaat de actiepuntenlijst
langs waarbij de volgende punten meegenomen worden naar de volgende keer:


Voorbereiden pitch en deelsessies van de deelprojecten: bespreken we het volgende
kernteamoverleg. Claudia de Koe maakt hiervoor een opzetje. Trekkers van de deelprojecten
sturen deze uiterlijk 11 februari (voor 12.00 uur) ingevuld terug zodat het nog mee kan met de
agenda en stukken.

 Reële begroting: André Hammer zou daarvoor graag de gegevens willen ontvangen. Hans van
de Beek heeft dit al doorgegeven en heeft geen budget nodig. Bea Claessens bespreekt het op
een later moment met de projectgroep. Het gaat dus met name om de projecten
Merkontwikkeling en Monitoring. Voor laatstgenoemde zou Miriam Slomp-Dekkers ook nog
een aangescherpt projectvoorstel, met reële bedragen, maken. Dat komt volgend
kernteamoverleg terug.
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3.

Presentatie jaarverslag NPWW

Thea Peters, coördinator Communicatie & Educatie Nationaal Park Weerribben-Wieden is
aangeschoven om het jaarverslag 2015 te presenteren, in de vorm van een fotojaarverslag. Daarin
aandacht voor de vele activiteiten in het Nationaal Park, zoals de jeugdnatuurclubs,
scholenprojecten en gastherennetwerk.
4.

Voorstel “Week van Weerribben-Wieden”

Vorig kernteamoverleg werd het voorstel voor de organisatie van diverse draagvlakactiviteiten,
waaronder de “Week van Weerribben-Wieden” voorgelegd aan het kernteam. De organisatie
daarvan is in handen van de werkgroep Communicatie & Educatie. Met de input vanuit het
kernteam is het voorstel verder aangescherpt. Tevens ligt er een besluit voor om communicatie &
educatie meer met het kernteam te vervlechten en daartoe een projectgroep op te richten, met een
trekker uit het kernteam. Klaas van der Vegt, vertegenwoordiger vanuit de Plaatselijke Belangen in
de Wieden wordt daarbij voorgedragen. Het kernteam gaat akkoord met het projectvoorstel en het
instellen van de projectgroep met Klaas van der Vegt als trekker vanuit het kernteam.
Daarnaast biedt het onderwerp communicatie & educatie ruimte voor een discussie over de
combinatie marketing en communicatie. Voor 2016 wordt de winkel op deze manier open
gehouden, maar in het NPWW nieuwe stijl is het goed om daar samenhangender op te treden.
Samenwerking tussen marketing, merkontwikkeling (en promotie) en communicatie moeten
integraal opgepakt worden in het NPWW nieuwe stijl.
5.

“NPWW: even bijpraten” (gebiedsbijeenkomst)

Opzet van de gebiedsbijeenkomst is akkoord. Trekkers van deelprojecten geven een pitch en gaan
daarna in deelsessies uiteen om input op te halen bij de aanwezigen. Wat de deelgroepen precies
willen weten bespreken we aankomend kernteamoverleg. Claudia de Koe maakt daarvoor een
opzet. Trekkers van de deelprojecten vullen dit in en sturen uiterlijk vrijdag 5 februari deze
ingevuld terug. Uitnodiging is ook akkoord. Claudia de Koe vermeldt er nog bij dat het gaat om
een afvaardiging per organisatie, om zo de groep niet te groot te maken. Uitnodiging wordt
verzonden aan de eerste ring betrokkenen; dezelfde samenstelling als de gebiedsbijeenkomst in
februari 2014.
6.

Deelprojecten
a) Organogram: Het organogram wordt verder aangevuld.
b) 0-meting: Volgende keer schriftelijke stand van zaken.
c)

Begrenzing: Volgende keer schriftelijke stand van zaken.

d) Governance- en financiering: Eerste bijeenkomst is geweest. Komende tijd staan interviews
gepland met diverse experts. De ambitie is om, bijvoorbeeld met de gebiedspilot, een
voorbeeld voor beheer en financiering te maken; een model wat ook in andere Nationale
Parken toepasbaar kan zijn. Volgend kernteamoverleg wordt er een projectvoorstel
voorgelegd. Daarnaast blijvend aandacht voor de integraliteit van de deelprojecten, met
name in dit vraagstuk. Volgende keer komt ook de vraag op tafel of er nog meer mensen
gevonden kunnen worden voor de uitwerking van de projectopdracht.
e)

Merkontwikkeling: Schriftelijke stand van zaken: Onno Maathuis, van de Positioneerders,
heeft de opdracht gekregen het proces voor een nieuwe merknaam te begeleiden.
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Aankomende woensdag is de eerste bijeenkomst met hem en een eerste ring betrokkenen.
Volgende keer wederom schriftelijke stand van zaken.
f)

Toegangspoorten: Projectgroep is gevuld en gaat nu ook van start, met komende week de
eerste bijeenkomst met de projectgroepleden en Atelier Overijssel. Samen wordt ook over
een nieuwe naam nagedacht. Er hebben zich ook een aantal geïnteresseerden gemeld bij
Claudia de Koe. Zij zal op hen reageren. Vanwege de inhoudelijke samenhang met vooral
het deelproject Begrenzing zullen Hans van de Beek en Bea Claessens nauw met elkaar
samenwerken. Hans van de Beek zal ook deel uitmaken van de projectgroep
“Toegangspoorten”. Volgende keer schriftelijke stand van zaken.

Algemeen: De trekkers van de deelprojectgroepen geven elk kernteamoverleg schriftelijk een stand
van zaken, die vervolgens worden geagendeerd.
7.

Financieel overzicht

Ter kennisname.
8.

Uitwerking planning transitietraject

Akkoord. André Hammer geeft aan dat het in dit stadium nog met name om een
transitieverkenning gaat, waarbij de mogelijkheden voor een nieuwe organisatie, en met name de
onderlinge samenwerking daarbij, nog verkend worden. Dit wordt herkend door het kernteam.
Dit komt ook aan de orde in de werksessies op 19 februari en 18 maart. Op deze vrijdagmiddagen
wil het kernteam met elkaar de diepte in en de interactie en de raakvlakken tussen de diverse
deelprojecten bespreken. Ook is het goed om in een bredere brainstormsessie met elkaar te delen
waar een nieuwe organisatie aan zou moeten voldoen. Voor beide data houden we de
vrijdagmiddag aan, van 13.00 tot uiterlijk 17.00 uur. Locatie en details volgen nog.
9.

Communicatieplanning

Akkoord.
10.

Rondvraag

Er zijn geen vragen.
11.

Sluiting

Janet Visser sluit de vergadering om 21.50 uur.

Volgend kernteamoverleg:
dinsdag 16 februari, om 19.30 uur op het gemeentehuis (Vendelweg 1, verzamelen in het Atrium)
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