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Foto op de voorkant: ijsvogel in duikvlucht door Margot Schulte.  

De ijsvogel, één van de mooiste inheemse vogels die onze provincie 
rijk is. Een felblauwe krachtige vogel die vaak wordt vergeleken met 
een vliegend juweeltje. De ijsvogel heeft water nodig om op kleine 
visjes te jagen, gebruikt steile oeverwanden om in te nestelen en 
bomen als uitkijkpost. De ijsvogel laat zien hoe verschillende 
landschappen en elementen met elkaar in verbinding staan. Door 
samen te werken en elke vierkante meter als waardevol te 
beschouwen, beschermen we de ijsvogel en daarmee vele andere 
soorten die gebaat zijn bij een gezond en afwisselend landschap in 
Overijssel.  
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1. Inleiding  
 

Wie goed kijkt naar het Overijsselse landschap, hoeft geen deskundige te zijn om te zien dat het niet goed gaat met 
de biodiversiteit. Wij willen impact maken om dit ten positieve te veranderen. In dit jaarplan leest u hoe wij in 2022 
samenwerken aan het creëren van een brede beweging voor het landschap in Overijssel.  
 
Elke vierkante meter telt toont de urgentie van ons werk en doet een oproep aan inwoners. Als organisatie zijn wij 
daarbij - juist door onze kennis, medewerkers, terreinen en vele vrijwilligers - voorvechter en gids. Wij zijn de groene 
partner voor gemeenten en andere overheden, grondgebruikers, agrariërs, maatschappelijke organisaties, bedrijven 
en inwoners. Samen werken we aan een brede beweging voor het landschap in Overijssel. Onze houding hierbij kan 
soms scherp zijn maar is altijd gericht op  het gewenste doel en op een duurzame samenwerking.  
 
Programma- en projectgestuurd 
Om deze brede beweging tot stand te brengen, dient onze organisatie  voldoende toegerust te zijn. De afgelopen jaren 
hebben we daarom gewerkt aan een meer programma- en projectgestuurde organisatie. In 2021 zijn de nieuwe 
programma’s opgeleverd. De vertaling in concrete programmaplannen en een bijbehorende impactmeting vindt begin 
2022 plaats. Hoe kunnen we daarbij koersvast en flexibel inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen is onze opgave 
daarbij. 
 
Nieuwe medewerkers  
Eind 2021 hebben we een groot aantal nieuwe medewerkers geworven. Een deel was het gevolg van vacatures die 
door vertrek en interne doorstroming waren ontstaan en doordat mensen minder zijn gaan werken. Een ander deel 
had te maken met de toegenomen projecten en de hierdoor ontstane onderbezetting.  Met een goed 
introductieprogramma zorgen we ervoor dat onze nieuwe collega’s zich snel thuis voelen bij Landschap Overijssel. Dit 
inwerken heeft een tijdelijke lagere productiviteit tot gevolg.  
 
Investeringen voor de toekomst 
Onze ambities zijn ook zichtbaar in de begroting. Een aantal eenmalige uitgaven, zoals voor de nieuwe programma’s, 
de viering van ons 90-jarig bestaan, een up-to-date website en planontwikkeling voor nieuwe verdienmodellen, zien 
we als investeringen in de toekomst. Zij zijn gericht op een meerjarig positief effect op onze vrije baten, om zo meer 
te kunnen doen voor onze doelstelling. Zo genereren ze meer inkomsten vanuit donateurs, giften van particulieren en 
bedrijven en inkomsten uit nieuwe verdienmodellen. Deze uitgaven dekken wij vanuit onze opgedane reserves van de 
afgelopen jaren. Deze reserves zijn overigens de afgelopen jaren gevormd dankzij gericht financieel beheer. Dit maakt 
dat deze onttrekking niet alleen verantwoord is, maar ook te verantwoorden.  
 
Ook voor het structureel gezond blijven van de organisatie en het verder invullen van onze ambities, is het noodzakelijk 
dat we meer inzetten op cofinanciering van onze kerntaken en projecten. De vrije ruimte om bijvoorbeeld in nieuwe 
projecten te investeren is namelijk beperkt. We doen dit onder andere door het in 2022 aanstellen van een specialist 
fondsenwerving en gebouwenbeheer.  
 
Corona 
Corona heeft ook in 2021 een effect gehad op ons functioneren, zowel intern als extern. Een aantal van ons is door 
familieleed en ziekte behoorlijk geraakt. Daarnaast legt  het gebrek aan fysieke ontmoeting en samenwerking druk op 
de motivatie van medewerkers.  Aan de andere kant heeft het minder reizen en meer digitaal vergaderen een positief 
effect op onze productiviteit. In de post-corona tijd gaan we samen op zoek om hierin opnieuw evenwicht te vinden, 
we faciliteren het hybride werken.  
 
De toegenomen drukte in de natuur dankzij corona heeft een blijvend effect: mensen ervaren dat in de natuur zijn 
gezond is en plezier geeft. Een gevolg is dat de druk op het onderhoud en ook de handhaving (zowel loslopende 
honden, zwerfvuil, motorcrossers) fors is toegenomen. We werken met gemeenten, provincie en andere partijen aan 
structurele oplossingen hiervoor.  
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Grote verandering in het landelijk gebied 
Nederland staat aan de vooravond van een grote verandering van het landelijk gebied. Door de vernietigende effecten 
op de natuur van verdroging en stikstof is het kabinet voornemens de komende jaren vergaande maatregelen te 
treffen. Niet alleen rond de Natura2000-gebieden maar ook breder in het landelijk gebied. In het verlengde daarvan 
heeft de provincie Overijssel vergaande ambities, omschreven in de Omgevingsvisie, het Programma Natuur, de 
Bossenstrategie, de in ontwikkeling zijnde Landbouwvisie en de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. Wij zijn een actieve 
partner in deze processen. Dit vraagt veel van onze organisatie, zowel van onze specialisten als het management. Juist 
de veelheid van problemen, partijen en plannen maakt de interne afstemming cruciaal en we moeten blijvend kijken 
waar de inzet het meest impact maakt. Daarbij is het goed dat we naast de al bestaande beleidsvisies (o.a. Beleving, 
Erfgoed, Quattro Stagioni) binnenkort ook onze Natuurvisie vaststellen. Deze beleidsvisies gezamenlijk vormen 
gedegen uitgangspunten voor de dialoog met externe partijen. Met als uitgangspunt: Elke vierkante meter telt. 
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Leeswijzer 
Dit jaarplan bestaat uit meerdere onderdelen. In hoofdstuk 2 beschrijven we onze programmastructuur en de doelen 
die we per onderdeel nastreven. Vervolgens staan in hoofdstuk 3 de onderwerpen en de kansen die voor ons werk in 
2022 actueel en relevant zijn.  

In het vierde hoofdstuk staan de financiële uitgangspunten waarmee we gewerkt hebben om deze begroting op te 
stellen. Deze wordt gevolgd door twee hoofdstukken waarin we respectievelijk ons risicomanagement en 
personeelsbeleid kort beschrijven. 
In hoofdstuk 7 staat de financiële begroting op hoofdlijnen weergegeven met daarbij enkele dwarsdoorsnedes voor 
extra informatie. Vervolgens kunt u de meerjarenbegroting (hoofdstuk 8), liquiditeitsbegroting (hoofdstuk 9) en 
investeringsbegroting (hoofdstuk 10) lezen. 
We hebben getracht om in onze hoofdstukken zo kort en bondig als mogelijk te zijn. In de bijlagen, die in een separaat 
document is opgenomen, vindt u meer achtergrondinformatie horende bij de diverse hoofdstukken. 
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2. Een impactgerichte landschapsorganisatie 
 

Landschap Overijssel is enerzijds een beheerorganisatie waarin we in stand houden wat waardevol is, anderzijds een 
organisatie die ontwikkeling van het landschap met haar natuur, erfgoed en mensen daarin nastreeft. We beheren 
circa 6.000 hectare natuurgebieden en via onze projectorganisatie hebben we een positieve impact op de verandering 
die voor de samenleving belangrijk is. Dit impactgericht werken is verankerd in onze programma’s voor de komende 
jaren. 

Onze programmastructuur 

We werken vanuit de filosofie dat we als Landschap Overijssel een positie innemen in de maatschappij. Vanuit deze 
positie werken we aan de door ons gewenste veranderingen in deze maatschappij. Om de gewenste veranderingen te 
realiseren werken we met een viertal ontwikkelprogramma’s: lobby & beïnvloeden (LEB), kennis & kunde (KEK), 
uitvoeren (UIT), en vernieuwen (VER). In 2022 werken we  deze uit in concrete programmaplannen en bepalen we hoe 
we onze impact met deze programma’s goed kunnen meten. Dit laatste is nodig om waar nodig bij te sturen. Naast de 
vier ontwikkelprogramma’s werken we de komende jaren nog met een specifiek ontwikkelprogramma Natura 2000. 
Natura 2000 is dermate groot dat we hier vanuit een specifiek programma op sturen. 

De ontwikkelprogramma’s werken aanvullend op onze kerntaken. De kerntaken zijn de activiteiten die we doen, die 
we meerjarig doen, over het algemeen jaarlijks dezelfde type werkzaamheden hebben, en waarvoor we een 
meerjarige financiering hebben. Dit zijn ons terrein- en gebouwenbeheer, het faciliteren en stimuleren van 
landschapsbeheer, onze belevingsactiviteiten en de ondersteuning van vrijwilligers. Daarnaast hebben we besloten 
om ‘Belangenbehartiging’ aan onze kerntaken toe te voegen. Om onze kerntaken en ontwikkelprogramma’s te 
faciliteren, hebben we ook ondersteunende taken zoals onze financiële administratie, de frontoffice, personeelszaken 
en HRM, communicatie en fondsenwerving. In onderstaand schema staat kort en bondig onze programmastructuur 
weergegeven. 
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Impactgericht werken 

Nadat we begin 2021 onze ontwikkelprogramma’s hebben opgeleverd, willen we in de eerste helft van 2022 komen 
tot een definitieve uitwerking van de programmaplannen en de manier waarop we onze impact gaan meten. Voor 
vergroting van deze impact op lange termijn, is het noodzakelijk dat aan een aantal randvoorwaarden is voldaan.  

De eerste randvoorwaarde is de positionering van Landschap Overijssel. Dat vraagt allereerst meer bekendheid van 
en mét ons als organisatie. Hieraan gaan we in 2022 werken, o.a. tijdens ons 90-jarig bestaan en het lanceren van een 
nieuwe website. Daarnaast werken we aan een positie in het maatschappelijk speelveld die aanvullend en 
onderscheidend is en waarmee we de noodzakelijke impact hebben in Overijssel. Onze positie als Overijsselse 
landschapsorganisatie die zich breed en actief inzet voor natuur, landschap en erfgoed in Overijssel is daarbij van 
belang. Ons brede palet aan werkzaamheden, samen met onze kennis en kunde, maakt dat we van toegevoegde 
waarde zijn. We staan daarbij voor onze doelen.  

De tweede randvoorwaarde is het werken aan een stabiele en vooral ook meer bredere bekostiging van onze taken 
en werkzaamheden.  

De derde randvoorwaarde is het blijvend ontwikkelen van de organisatie. We willen een netwerkorganisatie zijn, die 
impactgericht werkt en dit doet vanuit onze kernwaarden (vastberaden, verantwoordelijk, verbindend, 
ontwikkelingsgericht, dichtbij). Een moderne werkgever maar ook een eigentijdse en eigenzinnige organisatie die 
opkomt voor natuur, landschap en erfgoed.  
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3. Actualiteiten in 2022 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we de actualiteiten die in 2022 voor Landschap Overijssel relevant zijn. 

Er is momenteel veel dynamiek in het landelijk gebied. De transities vallen bij wijze van spreken over elkaar heen. In 
dit hoofdstuk schetsen we de ontwikkelingen die wij momenteel zien en die we voor de doelstelling en het werk van 
Landschap Overijssel belangrijk vinden. Na de belangrijke actualiteiten geven we een opsomming van concrete kansen, 
die we nu zien.  

Actualiteiten en focus 

Meer mensen buiten: De coronatijd heeft laten zien wat de waarde van natuur en landschap is voor mensen. In groten 
getale werden natuurgebieden en het landschap om de hoek bezocht. Mensen ontdekten hun ‘achtertuin’. Dit bracht 
de nodige uitdagingen met zich mee voor ons als terreinbeheerders. Het nieuwe publiek vroeg om extra toezicht en 
begeleiding. Het gaf ook druk op de natuur, waar de dieren en vogels ook hun rust zoeken. Maar we zien vooral het 
positieve van deze ontwikkeling. Dat meer mensen de natuur en hun landschap opzoeken, lijkt op een blijvend iets en 
dit biedt kansen voor ons. We willen graag dat deze mensen een mooie beleving hebben, maar willen hen ook graag 
inspireren om zich zelf in te zetten voor natuur en landschap. Door de handen uit de mouwen te steken, geld te geven, 
groen te stemmen of hun achtertuin groener te maken. 

Groen geven en groene economie: In 2021 merkten we een positieve ontwikkeling in donaties, giften en legaten en 
donateurs. Men heeft meer en meer de motivatie en interesse om bij te dragen aan een groene omgeving. Bedrijven 
zoeken vanuit duurzaamheid en groen mogelijkheden. We merken dit aan het aantal bedrijven dat ons benadert 
hierover.  Ook bij particulieren zien we deze motivatie. We hebben meer donateurs en het aantal giften en legaten 
stijgt. Het aantal initiatieven van mensen in de buurt om groen te doen, is groeiende. Op deze trend willen we de 
komende jaren voortbouwen. We willen een handelingsperspectief schetsen voor bedrijven en particulieren voor 
datgene wat zij kunnen doen voor natuur en landschap en  gaan in 2022 inzetten op het verbinden van de economische 
ontwikkeling in Overijssel met de kwaliteit van natuur en landschap. Als we natuur en landschap gaan zien als ‘unique 
selling point’ van de economische regio’s, dan leidt dat tot investeringen hierin.   

Meer bomen in Overijssel: De komende jaren zal een grote focus liggen op de aanplant van bomen. Vanuit het 
Klimaatakkoord wordt in Nederland ingezet op meer bomen. In de landelijke bossenstrategie is de ambitie vastgelegd 
om te komen tot 37.000 ha extra bos. Dit is nieuw bos, maar ook de compensatie van bos dat we hebben verwijderd 
in het kader van Natura2000. Wij zien goede kansen om de bomen in Overijssel in grotere bossen, kleinere bosjes en 
landschapselementen te laten groeien in Overijssel. Het is een kans om het landschap te versterken en we zetten hier 
in 2022 vol op in. Daarbij zien we een uitdaging om hiermee het groene erfgoed een impuls te geven en  streekeigen 
en zeldzamere soorten een impuls te geven. 

Landschap: In Overijssel staat de kwaliteit van het landschap weer meer op de agenda. We zien burgerinitiatieven die 
dit oppakken, agrariërs die zoeken naar manieren hoe ze een bijdrage kunnen leveren en het is een actueel onderwerp 
in de provinciale politiek. In 2022 zullen we ons daarom focussen op landschapsversterking. Enerzijds door concreet 
aan de slag te gaan met de aanleg en het herstel van landschapselementen. De middelen vanuit de bossenstrategie 
zijn daarvoor nodig. We zien mogelijkheden om het landelijk aanvalsplan landschapselementen hiervoor te benutten. 
Anderzijds investeren we voor de langere termijn door in te zetten op ecosysteemdiensten. Dit is een vervolg op de 
Groene en Blauwe Diensten, waarmee het beheer en de lusten en lasten van het landschap, worden geregeld. We 
zoeken daarbij de samenwerking met de agrarische gebiedscollectieven en de Groene en Blauwe Diensten stichtingen.  

Klimaatverandering: Het weer kent meer en meer extreme situaties. Droogte, stormen, overvloedige regen. Ze 
hebben allemaal invloed op ons dagelijkse werk. Dit zijn geen incidentele gevallen, er is sprake van een structurele 
verandering. Dit betekent dat we in Overijssel ons hieraan moeten aanpassen. Wij zien een grote opgave op het gebied 
van de waterhuishouding. Landbouw, natuur en ook de waterwinningen kampen op de hogere zandgronden met 
hetzelfde probleem: voldoende beschikking over water op de juiste tijdstippen. Dit zal voor de toekomst vragen om 
een andere kijk op de inrichting van het landelijk gebied.  
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Klimaatverandering heeft zeker ook impact op de natuur. We zullen door droogte en warmere zomers soorten 
kwijtraken in Overijssel, maar als we het goed doen een plek bieden voor nieuwe soorten. Een risico dat ook bij 
klimaatverandering hoort, is dat we gevoeliger worden voor plagen. 

Milieuomstandigheden natuur: De kwaliteit van de natuur en specifiek de natuurgebieden staat nog steeds onder 
druk. Via Natura2000 en het Programma Natuur zetten we ons de komende jaren in om de kwaliteit te verhogen. Met 
het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland hebben we geïnvesteerd in de waterhuishouding in de 
terreinen. Echter, we erkennen dat het soms ‘dweilen met de kraan open is’, als we niet de milieuomstandigheden 
rondom de natuur gaan verbeteren. De blijvende negatieve externe invloed op de natuur moet daarom worden 
opgelost om zo echt duurzame oplossingen te creëren. Dit vraagt om een transitie van het landelijk gebied en 
specifieke ingrepen buiten onze natuurterreinen. Dit zal zeker onze inzet zijn de komende tijd, waarbij we inzetten om 
dit in samenspraak met elkaar te doen. 

Polarisatie: We zien een toenemende polarisatie in de samenleving en zeker ook in ons werkveld. Sinds het wegvallen 
van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is de spanning tussen natuur en landbouw weer toegenomen. We blijven 
ons inzetten om met elkaar in gesprek te blijven en te komen tot oplossingen die zowel voor natuur en landschap als 
de landbouw perspectief bieden. We zien vooral kansen om ‘in het veld’ de samenwerking op te zoeken. Daar moet 
het gebeuren en we zien hier gelukkig ook positieve ontwikkelingen zoals rondom het Boetelerveld, Salland Loont, ’t 
Holthuis en het Dal van de Mosbeek. Deze willen we verder versterken in 2022. 

 
Kansen in 2022  

In 2022 zien wij een aantal mooie acquisitiekansen, waarop in 2021 geïnvesteerd is. Wij verwachten dat deze in 2022 
tot nieuw werk gaan leiden. Het gaat dan onder andere om: 

o Planvorming Haarvaten op Peil 
o 2e tranche Versneld Natuurherstel 
o 2e tranche boscompensatie Rijkswaterstaat 
o Kaderrichtlijn Water (KRW) Zwarte Water Rijkswaterstaat 
o Bossenstrategie 
o Aanvalsplan Landschapselementen 
o Groenblauwe dooradering 
o Waterplan ZO-Zwolle 
o Planuitwerkingen GGA Stikstof 
o Herstelplannen natuur vanuit nieuw regeerakkoord en coalitie 
o Uitwerking van systeem van ecosysteemdiensten in Twente en Salland 
o Subsidies van de provincie: ‘Verhaal van Overijssel’ en ‘Condities soorten op Orde’ 

De verschillende projecten/programma’s die we hierboven noemen, verschillen in rijpheid. Voor allen geldt echter dat 
we hier dicht op  blijven zitten, teneinde de kans daadwerkelijk te pakken. 
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4. Kengetallen, uitgangspunten en aannames begroting  
 

Het zijn van een impact-gedreven organisatie en het anticiperen op actualiteiten die op ons af komen, zijn verankerd 
in deze begroting. Daarnaast zijn er financiële uitgangspunten op basis waarvan de begroting is opgesteld: 

Resultaat: Er is een resultaat (voor aan- en verkopen) van EUR 200k negatief begroot. Reserves die we in het verleden 
hebben gevormd voor organisatieontwikkeling, visievorming, langjarig werk en verdienmodellen wenden we hiervoor 
aan.  

Personeelsinzet: Een belangrijk kenmerk van ons jaarplan is dat de personele inzet groeit met maar liefst 18% ten 
opzichte van de inzet in 2021. De inzet op onze kerntaak is in lijn met eerdere jaren: we gaan EUR 3.288k aan uren 
inzetten voor onze kern- en ondersteunende taken (2021: EUR 3.232k). De personele groei leidt met name tot groei 
in onze ontwikkelopgaven: EUR 2.537k is beschikbaar voor onze ontwikkelopgaven (2021: EUR 2.131k). Voor de EUR 
2.537k aan de gewenste betaalde uren stellen we  in de ontwikkelopgaven  EUR 245k aan cofinanciering beschikbaar. 
Gemiddeld betekent dit een cofinanciering van 10%, wat een ambitieuze opgave is.  

Niet-geoormerkte gelden: Een belangrijke financiële opgave is dat we voldoende niet-geoormerkte baten  hebben om 
onze kerntaken te financieren en om een cofinanciering te kunnen doen in de ontwikkelopgaven. We zien dat van de 
EUR 1.571k aan niet-geoormerkte gelden (2021: EUR 1.513) 84% naar onze kerntaak/ondersteunende taak gaat en 
16% naar ontwikkelopgaven. Ons streven voor de toekomst is, om minimaal 20% van de niet-geoormerkte gelden naar 
de ontwikkelopgaven te laten gaan. We willen dit bereiken door de eigen bijdrage in de kerntaken terug te brengen 
en om de beschikbare niet-geoormerkte gelden te laten stijgen. We zetten steviger in op fondsenwerving: 3,5% van 
de totale beschikbare tijd wordt ingezet op acquisitie en fondsenwerving (2021: 2,8%).  

Acquisitie: De begrote baten bedragen EUR 12.596k en hiervan is EUR 1.143k nog onzeker (9%). Hiervan is voor EUR 
364k gerelateerd aan lopende projecten. Het resterende bedrag van EUR 779k dient verworven te worden voor nieuwe 
projecten. Voor deze nieuwe trajecten is EUR 866k aan uren beschikbaar en is een cofinanciering van EUR 87k in de 
begroting opgenomen (10% van totale inzet). Inmiddels zit voor EUR 5.000k aan acquisitie voor langjarige projecten 
(uren en uitvoeringsbudget) in de pijplijn, waarbij als rekening gehouden wordt met de slagingskans, we een omvang 
van EUR 1.200k voor 2022 realistisch inschatten. 

Productiviteit:  De productiviteit (inclusief de medewerkers die in de overhead vallen) is voor 2022 begroot op 73,4% 
(2021: 71%). De hogere productiviteit is het gevolg van een groei in het personeelsbestand, waarbij de overhead 
relatief gelijk is gebleven. De productiviteit exclusief overhead en MT bedraagt 85,9% (2021: 88,5%), waardoor we 
concluderen dat er meer ruimte voor interne uren is begroot.  

Werkbare uren en ziekte: We werken met een totaal van 1.600 werkbare uren voor een voltijd dienstverband. Het 
totaal aantal contracturen bij een voltijd dienstverband bedraagt 1.924 uur. Het verschil tussen de contracturen en de 
aanwezige uren betreft vakantie, feestdagen en ziekte. Voor kortdurig ziekteverzuim rekenen we met 2% en voor 
langdurige ziekte met een gemiddelde ziekteverzuim van 1%. In specifieke gevallen wordt een correctie op de 
ureninzet gemaakt.  

Sociale lasten en pensioenen: In de begroting is rekening gehouden met een stijging op de sociale lasten van 1,5% en 
voor de pensioenpremie 1% (effectieve stijging is 5,6% en 7,5%, impact EUR 70k). De sociale lasten stijgen met name 
als gevolg van de grotere omvang van de tijdelijke dienstverbanden.  

Corona:  De begroting is opgesteld alsof er geen corona is. Uitgangspunt is dat we voor het komende jaar, net als in 
2020 en 2021, in staat zijn om voldoende maatregelen te treffen om hiermee om te gaan.  

Natura 2000: De door de provincie goedgekeurde budgetten voor 2022 zijn de basis voor de begrote 
uitvoeringskosten. Realisatie is afhankelijk van de timing van uitvoeringskosten en is niet altijd intern te beïnvloeden. 
De omvang van uitvoeringskosten Natura 2000 heeft geen resultaatsimpact, omdat financiering 100% door de 
provincie plaatsvindt. 

Aankopen en vervreemdingen: Enkel de geplande vervreemdingen en aan- en verkopen zijn begroot. Bij nieuwe 
aankopen/vervreemdingen zal de bestemmingsreserve die hiervoor gevormd is, aangewend worden.   
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5. Risicomanagement 
 

Er komen risico’s op ons af en de meeste daarvan kunnen we in onze reguliere werkzaamheden opvangen. Echter, 
sommige risico’s liggen buiten onze invloedssfeer en kunnen we niet binnen onze reguliere werkzaamheden 
opvangen. In het MT maken we periodiek een risico-analyse en sturen we op (beperking van) deze risico’s.  

De geprioriteerde risico’s die uit de recente risico-inventarisatie zijn gekomen, zijn geclusterd naar drie thema’s: 
‘stabiele bekostiging taken’, ‘HRM’ en ‘programmatisch werken en realiseren van impact’; 

Deze risico’s lichten we nader toe in bijlage 2 en zijn de basis voor het vormen van reserves. Uitgangspunt bij het 
bepalen van de reserves is dat deze reserves toereikend moeten zijn om maatregelen te nemen om op deze risico’s te 
kunnen reageren. Het is echter niet de bedoeling dat we onnodige reserves vormen, dit gaat ten koste van de 
besteding aan de doelstelling. De effecten van deze maatregelen en de financiële impact van de gesignaleerde risico’s 
zijn vertaald naar de bestemmingsreserves. Het verloop van de reserves en fondsen is als volgt begroot: 

  

In bijlage 3 geven we een nadere toelichting op de berekeningsmethodiek en onderbouwing van de reserves. 
Bestemmingsreserves zijn gevormd voor de dekking van specifieke risico’s en verplichtingen die op ons afkomen. De 
bestemmingsreserves zijn als volgt opgebouwd: 

  

Specifiek vermelden we de omvang van de bestemmingsreserve ten behoeve van een duurzaam verdienmodel. In de 
meerjarenbegroting (hoofdstuk 8) ontstaat in de toekomst bij ongewijzigd beleid een tekort. Door gericht beleid zijn 
we er in geslaagd om het moment van het optreden van dit tekort verder naar achteren te dringen en te verkleinen. 
Desondanks blijft inspanning hierop noodzakelijk. Een belangrijke inspanning is dat in 2019 is begonnen met het 
verstevigen van de reserves, onder andere door de vervreemding van terreinen welke niet direct bij hebben gedragen 
aan de doelstelling. In 2021 is dit beleid voortgezet, wat uiteindelijk heeft geleid tot een groei van de reserves tot 3,5 
miljoen eind 2022 (groei van 38% in vergelijking met 2018). Deze aanvulling van reserves zetten we in om te investeren 
in ons verdienpotentieel, het verwerven van langjarig werk en investeringen in de organisatie. Dit enerzijds om onze 
afhankelijkheid richting overheden te verkleinen en anderzijds om extra ‘niet-geoormerkte baten’ structureel te 
realiseren. Hierdoor is cofinanciering van onze activiteiten ook in de toekomst gewaarborgd en het verwachte 
begrotingstekort in de toekomst weggenomen. In 2022 gaan we de risico-inventarisatie en de doorvertaling naar ons 
beleid op reserves herijken.    
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Onderstaande grafiek geeft inzicht in het (toekomstige) verloop van onze reserves.  

 

 

 

Een aantal conclusies kunnen worden getrokken uit de ontwikkeling van het vermogen: 

o Tot aan 2022 is EUR 1.400k toegevoegd aan de reserve inzet duurzaam verdienmodel. Deze middelen zetten we 
in conform een nog te formuleren beleid, dat is bedoeld om het toekomstige begrotingstekort te dekken en 
Landschap Overijssel minder afhankelijk te maken van externe financieringsbronnen.  

o Voor overige risico’s die op de organisatie af komen, is de omvang van de reserve stabiel met EUR 775k  
(natuurbeheer en organisatieontwikkeling).  

o De juridische aankoopverplichtingen worden in 2021 en 2022 geheel afgewikkeld en na 2022 resteert een jaarlijkse 
reserve van 300k voor vrije aankopen.  

o De continuïteitsreserve is als gevolg van de personele groei in 2021 gestegen van EUR 1.000k naar EUR 1.100k. 
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6. Personeelsbeleid  
 

2022 zal wederom een jaar zijn waarin we nog niet verlost zijn van het corona-virus. We zien hierbij dat de organisatie 
geleerd heeft hier flexibel op in te spelen. We werken meer thuis wanneer dat nodig is en komen naar kantoor wanneer 
dat kan en mag. We zullen, ook na corona, een blijvende verdeling zien van ongeveer 60% op kantoor werken en 40% 
thuis werken. Begin 2022 stellen we voor dit nieuwe, hybride werken nieuw beleid vast. We denken na over ons 
vergoedingenstelsel, faciliteren van thuiswerken, flexwerken op kantoor, ontmoeting op kantoor faciliteren, ondanks 
thuiswerken verbinding houden etc. We maken hierin de stap van het tijdelijk oplossen, zoals het afgelopen jaar is 
gebeurd door bijvoorbeeld tijdelijke thuiswerkvergoedingen en het in bruikleen geven van bureaumeubilair, naar een 
permanente oplossing.  

Begin 2022 ronden we ook de HR-ontwikkeling af. In 2021 hebben we resultaten bereikt met o.a. het opstellen van 
een nieuw inwerkprogramma, het uitwerken van de organisatiefilosofie, het vaststellen van het functiehuis en een 
nieuwe opzet van de gesprekkencyclus (beoordeling- en ontwikkelgesprekken). Begin 2022 pakken we de laatste 
onderwerpen op als het opleidingsplan, vitaliteitsbeleid, integriteitsbeleid, arbobeleid en de strategische 
personeelsplanning.  

Formatie 

De afgelopen jaren waren we als organisatie onderbezet. Het bleek moeilijk om onze vacatures in te vullen. In 2021 
hadden we 55 fte begroot en 50 fte in dienst (inclusief inhuur structurele functies). Een onderbezetting van 5 fte. Dit 
legde druk op de organisatie. Door de focus op het nakomen van onze afspraken richting onze opdrachtgevers, bleef 
er weinig ruimte over voor het invullen van onze eigen ambities. In de tweede helft van het jaar tot op heden hebben 
we daarom alles op alles gezet om nieuwe collega’s te werven. Tot nog toe is deze campagne zeer succesvol. We 
hebben de opzet van onze vacatureteksten en de wijze van gesprekken voeren gemoderniseerd. Zelfs het voeren van 
speeddates met kandidaten hoorde hierbij. Er hebben op onze 6 vacatures in 2021, 195 sollicitanten gereageerd. In 
een krappe arbeidsmarkt is dit een resultaat om trots op te zijn. We kregen positieve reacties op onze manier van 
werven en het blijkt dat we als potentiële werkgever/organisatie aantrekkelijk zijn. Dit terwijl onze financiële 
concurrentiepositie ten opzichte van het bedrijfsleven en de overheid zeer zwak is. Alle nieuwe collega’s leveren salaris 
in ten opzichte van hun voorgaande baan. 

De werving heeft op dit moment geleid tot het aannemen van 8 nieuwe collega’s. Deze starten in de periode december 
2021 tot en met februari 2022. Het betreft: 

 

Op dit moment (december 2021 – april 2022) loopt nog de werving van een specialist fondsenwerving, een 
medewerker financiën, een medewerker gebouwenbeheer, een adviseur communicatie en een manager organisatie. 
Ook hierbij verwachten we een succesvolle werving.  

Hiermee zijn we in 2022 qua capaciteit op orde. De eerste helft van 2022 zal voor de nieuwe medewerkers in het teken 
staan van inwerken en eigen worden met de organisatie en de projecten. Vanaf de tweede helft van 2022 verwachten 
we dat de organisatie maximaal kan profiteren van de nieuwe medewerkers en het op orde hebben van de capaciteit.  

  

FTE  Functie 
0,7 Senior projectleider
0,8 Projectleider
0,8 Projectcoordinator (ervaren projectmedewerker)
0,9 Projectmedewerker (junior)

1 Projectmedewerker (junior)
0,7 Bureaumedewerker de Horte (office)
0,7 Bureaumedewerker VRW

1 Specialist Gis/Geo/Cmsi

Gemiddeld aantal FTE  Loondienst  Vaste inhuur  Totaal 
2018 (realisatie) 50,1 2 52,1
2019 (realisatie) 53,3 2,9 56,2
2020 (realisatie) 52,8 1,8 54,6
2021 (begroot) 52,2 2,5 54,7
2021 (realisatie) 47,3 2,5 49,8
2022 (begroot) 57,9                          1,8                             59,7
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7. Begroting 
 
Begroting op hoofdlijnen en in perspectief ten opzichte van voorgaande jaren 1: 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Er is geen prognose 2021 opgenomen, omdat de focus van prognosticeren niet op aard van opbrengsten/kosten zit, maar op het 
resultaat per project/programma.  

In 1.000 EUR  Begroting 
2022 

 Begroting 2021  Realisatie 
2020 

Baten van particulieren 300                                 254                                      318                                 
-                                 

Baten van bedrijven 117                                 60                                        69                                   
-                                 

Baten van loterijorganisaties 1.125                             1.125                                  1.125                             

Baten van overheden 7.787                             8.150                                  6.202                             

Giften van andere organisaties zonder winststreven 243                                 211                                      176                                                                  
Verkoop producten 365                                 635                                      475                                                                  
Beheerbaten 791                                 817                                      810                                 

Baten uit vervreemdingen 939                                 1.194                                  880                                 

Baten als tegenprestatie voor levering dienst/product 672                                 707                                      782                                 

Overige baten 54                                   88                                        104                                 

Nog te acquireren baten 1.143                             766                                      -                                 

TOTAAL BATEN 13.535                           14.006                                10.941                           

Personeelslasten 4.986                             4.590                                  3.864                             

UItvoeringskosten 7.595                             7.806                                  5.422                             

Kosten overhead 743                                 757                                      725                                 

TOTAAL LASTEN 13.324                           13.153                                10.011                           

RESULTAAT 211                                 854                                      930                                 

Resultaat aankoop en vervreemding 411                                 844                                      480                                 

RESULTAAT VOOR AANKOOP EN VERVREEMDING -200                               10                                        450                                 
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Een aantal dwarsdoorsneden 
Om meer inzicht te geven in de begroting hebben we een aantal dwarsdoorsneden gemaakt.  

Dwarsdoorsnede 1 – Kerntaak  en ontwikkelopgaven 

 

 

Dwarsdoorsnede 2 – overzicht kosten en baten programma’s  

 

 

  

In 1.000 EUR  TOTAAL  KERNTAAK  ONTWIKKEL  ONTWIKKEL 
NATURA 2000 

Opbrengsten 12.596                           5.491                                  3.469                             3.636                             
Kosten uren 5.699                             3.188                                  1.699                             812                                 
Uitvoeringskosten 7.097                             2.071                                  2.108                             2.918                             
Resultaat programma's -200                               232                                      -338                               -94                                 
% ureninzet 56% 30% 14%

Personeelskosten 4.986                             
Dekking programma's 5.744                             
Resultaat personeelsplan 758                                 

Kosten overhead 758                                 

Resultaat voor aankopen en vervreemdingen -200                               

Baten uit vervreemdingen 939                                 
Lasten aankopen 483                                 
Ureninzet aankoop en vervreemding 45                                   
Resultaat aankopen en vervreemdingen 411                                 

RESULTAAT 211                                 

In 1.000 EUR  OPBRENGSTEN  KOSTEN UREN 
 UITVOERING 

KOSTEN  RESULTAAT 

TGB Terrein en gebouwenbeheer 3.076                                  1.895                                  1.844                                  -663                                    
LSB Landschapsbeheer 533                                      570                                      77                                        -114                                    
NLB Beleving 59                                        207                                      60                                        -209                                    
VRW Vrijwilligers 254                                      405                                      65                                        -216                                    
BEL Belangenbehartiging -                                       111                                      -                                       -111                                    
L&B Lobby & beinvloeding 51                                        72                                        88                                        -109                                    
KEK Kennis en Kunde 525                                      396                                      157                                      -28                                       
UIT Uitvoering 2.074                                  228                                      1.782                                  64                                        
VER Vernieuwingen 41                                        138                                      100                                      -197                                    
N2K Natura 2000 3.636                                  812                                      2.918                                  -94                                       
COM Communicatie -                                       81                                        118                                      -199                                    
FVW Fondsenwerving 1.532                                  -                                       44                                        1.488                                  
ORG Organisatie 38                                        -                                       612                                      -574                                    
PER Personeelszaken -                                       -5.825                                 4.976                                  849                                      
AQC Aqcuisitie 779                                      866                                      -                                       -87                                       

TOTAAL 12.596                                -45                                       12.841                                -200                                    
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8. Meerjarenbegroting 
 

Onderstaand is een samenvatting van onze meerjarenbegroting 2022-2026 opgenomen. Actuele ontwikkelingen 
(hoofdstuk 3), trends en risico’s (hoofdstuk 5) zijn doorvertaald in de meerjarenbegroting. Het uitgangspunt bij de 
meerjarenbegroting is dat de middelen volledig naar de doelstelling gaan en we geen onnodige reserves aanhouden.  

 

In bijlage 4 zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen toegelicht. We verwachten dat we met ingang van 2024 een 
groeiend tekort op onze exploitatie hebben bij ongewijzigd beleid (zie regel taakstelling 2024: EUR 90k, 2025: EUR 
180k, 2026: 275). Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de stijgingen in de loonkosten (cao-stijgingen en 
tredestijgingen) onvoldoende worden gecompenseerd door stijgingen in niet-geoormerkte baten (zoals Postcode-
loterij). De EUR 1,4 miljoen in de reserve ‘inzet verdienmodel’  is gereserveerd om inzet te plegen danwel te investeren 
om dit groeiende tekort terug te brengen (zie hoofdstuk 5). Deze taakstelling is gegroeid in vergelijking met de 
meerjarenbegroting 2021-2025 als gevolg van de stijgende personeelskosten en daarmee wordt het effect van de niet 
gecompenseerde cao-stijgingen groter.   

Geconcludeerd kan worden dat maatregelen noodzakelijk zijn om het verwachte tekort terug te dringen. Dit doen we 
door:  

1. De eigen bijdrage in kerntaak te verkleinen door gerichte fondsenweving op onze kerntaak te plegen en 
rendementen op onze gebouwen te vergroten;  

2. Inzet op fondsenwerving om de niet-geoormerkte baten te laten stijgen: fondsenwerving richt zich met name 
op bestaande ontwikkelopgaven;  

3. In 2022 wordt een concreet plan uitgewerkt om het verdienmodel te verstevigen.  
 

 

 

  

2022 2023 2024 2025 2026
Baten van particulieren                     300                     315                     331                     347                     365 -                     
Baten van bedrijven                     117                     129                     142                     156                     171 -                     
Baten van loterijorganisaties                  1.125                  1.125                  1.125                  1.125                  1.125 -                     
Baten van overheden                  7.787                  7.478                  7.604                  5.936                  6.301 

Giften van andere organisaties zonder winststreven                     243                     255                     268                     282                     296 

Verkoop producten                     365                     131                     131                     131                     131 

Beheerbaten                     791                     792                     795                     798                     805 

Overige baten                     726                     737                     748                     759                     770 

Nog te acquireren baten                  1.143                  1.143                  1.143                  1.143                  1.143 
-                     

TAAKSTELLING                        90                     180                     275 

TOTAAL BATEN 12.596              12.106              12.377              10.857              11.383              

Personeelslasten                  4.931                  5.054                  5.181                  5.310                  5.443 

Uitvoeringskosten                  7.865                  7.051                  7.196                  5.546                  5.939 

TOTAAL LASTEN 12.796              12.105              12.377              10.856              11.382              

RESULTAAT VOOR AANKOOP EN VERVREEMDING -200                   0                         0                         0                         0                         
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9. Liquiditeitsbegroting 
 

In de onderstaande tabel is de liquiditeitsbegroting opgenomen, waaruit blijkt dat de liquiditeiten in mei, juni en december krap zullen worden. Dit is met name het gevolg 
van de verlate uitbetaling van de Postcodeloterij gelden. Beleid is dat we de liquiditeiten laag houden, zodat de rentelasten over overschotten beperkt zullen blijven. Om de 
krapte op te kunnen vangen, zullen waar mogelijk extra voorschotten worden opgevraagd binnen de projecten. Ook zal de timing van de aan- en verkopen waar mogelijk 
worden beïnvloed ten gunste van de liquiditeiten, waar mogelijk zal hierop ook gestuurd worden. Daarnaast wordt binnen de samenwerking van de Landschappen bepaald 
of gezamenlijk liquiditeitenbeheer kan plaatsvinden.  

 

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December TOTAAL
Stand liquiditeiten begin periode 1.000           1.630           1.423           1.239           1.307           896               619               2.338           2.096           1.915           1.448           972               

Exploitatie obv kasstelsel
Baten 1.780           660               751               1.019           738               713               2.809           861               744               603               603               1.316           12.597         
lasten 1.161           879               946               963               1.160           1.002           1.102           954               916               1.062           1.070           1.582           12.797         

Resultaat 619               -219             -195             56                 -422             -289             1.707           -93               -172             -459             -467             -266             -200             

Correctie op:
Investeringen -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -165 -25 -25 -25 -31 -306             
 Afschrijvingen 16                 16                 16                 16                 16                 16                 16                 16                 16                 16                 16                 16                 197               

Totaal correctie 11                 11                 11                 11                 11                 11                 11                 -149             -9                  -9                  -9                  -15               -109             

Kasstroom 630               -207             -184             68                 -410             -277             1.719           -242             -181             -468             -476             -281             -309             

Verwachte stand
Liquide middelen 1.630           1.423           1.239           1.307           896               619               2.338           2.096           1.915           1.448           972               691               
Beleggingen
RC Groenfonds

Stand liquidititen einde periode 1.630           1.423           1.239           1.307           896               619               2.338           2.096           1.915           1.448           972               691               

Beschikbaar in RC 2.500           2.500           2.500           2.500           2.500           2.500           2.500           2.500           2.500           2.500           2.500           2.500           

Totaal beschikbare middelen 4.130           3.923           3.739           3.807           3.396           3.119           4.838           4.596           4.415           3.948           3.472           3.191           
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10. Investeringsbegroting  
 

In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de investeringsbegroting. De effecten op de afschrijvingen 
zijn doorgerekend in de begroting.  

 

Terreinbeheer 
In 2022 investeren we in de vervanging van materieel. Daarnaast schaffen we materiaal aan om het terreinbeheer en 
het toezicht en de handhaving efficiënter uit te voeren. Voor de vervanging van een trekker en ander groot materieel 
is budget gereserveerd.  

Personeel 
Een investering vindt plaats in vervoersmiddelen die gerelateerd zijn aan de uitbreiding van het aantal fte. Daarnaast 
vindt een investering plaats in het faciliteren van het hybride werken. Deze bestaat o.a. uit het inrichten van 
flexplekken. 

Organisatie 
In 2022 voorzien we medewerkers van laptops om afgeschreven hardware te vervangen, systemen up-to-date te 
houden en hiermee tevens het hybride werken te faciliteren.  

Gebouwenbeheer 
Door het hybride werken merken we dat de behoefte aan overlegruimte is toegenomen. Met onze huidige aantal 
overlegruimten kunnen we onvoldoende aan deze vraag voldoen. We investeren daarom in het inrichten van een 
nieuwe vergaderruimte in de Landbouwschuur. Daarnaast knappen we de kantoorruimte van de Horteboer 
(vrijwilligerswerk) op. 

Duurzaamheid 
In algemene zin geldt dat we bij het aangaan van verplichtingen en investeringen goed kijken op welke wijze onze 
duurzaamheidsambities worden ingevuld. 

 

Programma  Bedrag investering x 1000 

Terreinbeheer (TGB) 196                                                               
Personeel 25                                                                  
Organisatie (ORG) 75                                                                  
Vrijwilligerswerk (VRW) 10                                                                  
Totaal 306                                                               
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