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De Groene Belevenis
maakt werk van Duurzaamheid
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Als hét natuur- en duurzaamheidscentrum van Leusden
en omstreken zet De Groene Belevenis zich in voor een groene,
gezonde en duurzame leefomgeving.
In al onze activiteiten staat het beleven van die omgeving centraal.
Met educatie, communicatie en participatie werken wij aan een
duurzame basishouding bij kinderen en stimuleren wij een
duurzame leefstijl bij volwassenen.
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ONZE LEEFOMGEVING VRAAGT OM ZORG
Missie
Stichting De Groene Belevenis is hét natuur- en duurzaamheidscentrum voor Leusden en
omstreken. Wij willen een groene, gezonde en duurzame leefomgeving voor iedereen
creëren. Door inzet van educatie, communicatie en participatie leren wij kinderen een
duurzame basishouding aan en stimuleren wij volwassenen tot een duurzame leefstijl.
Zodat iedereen op verantwoorde wijze met de aarde, onze leefomgeving, omgaat.

Visie en Strategie
Welzijn en welbevinden bevorderen
De Groene Belevenis stimuleert met educatie dat kinderen natuurervaringen opdoen. Want
die ervaringen zorgen ervoor dat kinderen zich beter kunnen concentreren en creatiever,
actiever en weerbaarder zijn. Bovendien stimuleren ervaringen in de natuur een goede
geestelijke gezondheid. Het verbetert het emotionele welbevinden en helpt kinderen bij het
ontwikkelen van een brede variatie aan sociale vaardigheden. Allemaal zaken die wij van groot
belang vinden.
Daarbij blijken op jonge leeftijd opgedane natuurcontacten op latere leeftijd te leiden tot een
positieve(re) houding en gedrag ten aanzien van natuur en milieu. Niet onbelangrijk, want de
kinderen van nu zijn de besluitvormers van de toekomst. Voor De Groene Belevenis redenen
genoeg om stevig in te zetten op uiteenlopende manieren van natuurbeleving door kinderen.
Ecologische voetafdruk verlagen
De Groene Belevenis helpt mensen bewustere en duurzamere keuzes te maken om hun
ecologische voetafdruk te verlagen. Onze activiteiten spelen in op maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals de energietransitie, het Klimaatakkoord en de bevordering van een
circulaire economie. Met deze activiteiten zijn wij dagelijks actief op de thema’s water en
klimaatadaptatie, grondstoffen, natuur en biodiversiteit, energie en voedsel. Daarmee leveren
we een bijdrage aan de realisatie van Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable
Development Goals) van de Verenigde Naties.
Wij doen dat op onze eigen locatie, in de Struintuin, maar ook in de wijk, op school of in de
natuur in en om Leusden. Met een team dat met veel passie werkt aan de uitvoering van de
missie van De Groene Belevenis.
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DE FOCUS
Wij richten ons op het duurzaam opgroeien, leven, werken en recreëren van alle inwoners
van Leusden en omgeving. De focus ligt daarbij op:
Ecologische basisvorming
Onze passie ligt bij het creëren van verwondering door het aanbieden van natuurervaringen
aan kinderen. We focussen op het ontwikkelen van begrip van de natuur, de processen die
daar plaatsvinden en de relatie daarvan tot het eigen leven. Maar we creëren ook
leerervaringen, zodat kinderen een zorgzame houding ontwikkelen ten aanzien van natuur en
milieu. Structurele taken die iedere nieuwe generatie bewust maken van de waarde van de
eigen leefomgeving.
Duurzame leefstijl
Onze kracht is het op een aansprekende manier betrekken van volwassenen bij het thema
duurzaamheid. Wij verleiden mensen om in actie te komen, om gedrag daadwerkelijk te
veranderen en zich zo een duurzame leefstijl eigen te maken. Daarvoor leggen we
verbindingen tussen en met externe partners om projecten en activiteiten rondom natuur en
duurzaamheid van de grond te krijgen en uit te voeren. We spelen daarbij in op bijvoorbeeld
de aanpak van zwerfafval, gezonde voeding, energietransitie en klimaatadaptatie.
Vrijwilligers
De lokale betrokkenheid bij ons werk komt goed tot uiting in het grote aantal vrijwilligers.
Door deze zeer noodzakelijke vorm van zelffinanciering blijven we in staat al het werk te
bekostigen. We zetten daarom stevig in op het bevorderen van vrijwilligerswerk. Om de
kwaliteiten van de vrijwilligers optimaal te benutten, helpen we hen zich verder te ontwikkelen.
Ook stimuleren wij het aangaan van persoonlijke contacten, creëren we
(re)integratiemogelijkheden en vormen we een sociaal vangnet.
De Struintuin
De Groene Belevenis beschikt over een binnenruimte en een buitenruimte aan de
Hamersveldseweg. De binnenruimte bevat kantoorruimte en heeft een leslokaal. Dit wordt
gebruikt voor het lesgeven aan basisschoolgroepen en kinderopvang en biedt
maatschappelijke organisaties uit Leusden de mogelijkheid om te vergaderen en workshops
of cursussen te geven.
De buitenruimte bestaat uit onze avontuurlijke Struintuin en moestuin. Doel van de Struintuin
is om kinderen vrij, maar toch veilig te laten spelen in de natuur. Daar kunnen ze ontdekken,
hutten bouwen, in de modderkeuken spelen, of in de rijke natuur van de tuin en de poel naar
kleine beestjes, libellen en kikkers speuren.
De Struintuin is ook een voorbeeld voor derden. Vanuit de kinderopvang krijgen wij regelmatig
de vraag op welke wijze zij met jonge kinderen in de natuur kunnen spelen en hoe zij dit
binnen hun eigen organisatie kunnen overbrengen. Het educatieve karakter is een belangrijk
onderdeel van de Struintuin.
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GROEN EN DUURZAAM IS DE NORM
De Groene Belevenis brengt op een toegankelijke manier natuur, milieu en duurzaamheid
dichtbij, met aandacht voor ecologische-, sociale- en economische waarden. Dit doen we door
het organiseren van leer- en participatieprocessen waarin ontdekken, beleven, inzicht krijgen
en toepassing centraal staat.

De Groene Belevenis heeft de volgende doelstellingen:

• Begripsontwikkeling

Door natuurbeleving en verwondering ontwikkelen we begrip van de natuur, de processen
die daarin plaatsvinden en de relatie daarvan tot het eigen leven.

• Vergroting duurzaam gedrag

Door middel van educatie en communicatie vergroten we de bewustwording van het belang
van duurzaam gedrag.

• Zichtbaar maken initiatieven

Door communicatie en informatie via o.a. nieuwsbrief, website, Leusderkrant en sociale
media vergroten we de zichtbaarheid van duurzame initiatieven in Leusden en omstreken,
waardoor een brede groep binnen de samenleving geïnspireerd raakt.

• Stimulering brede participatie

Door het organiseren van participatieprocessen en het aanbieden van keuze- en
handelingsmogelijkheden stimuleren we inwoners, (sport)clubs, bedrijven en overige
organisaties om actief bij te dragen aan een duurzame leefomgeving.
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ONZE EXPERTISE EN DIENSTEN
Om de doelstellingen van De Groene Belevenis te realiseren zetten we onze expertise in.
Educatie
Met onze pedagogische en didactische kennis creëren we inspirerende leeromgevingen.
Onze activiteiten richten zich op de vraag wat kinderen nodig hebben om op te groeien tot
(milieu)bewuste volwassenen, en wat volwassenen nodig hebben om duurzame keuzes te
kunnen maken.
Zo ontwikkelen kinderen en volwassenen een duurzame basishouding.
Communicatie
In onze werkzaamheden vertalen we de grote duurzaamheidsthema’s naar verhalen dichtbij,
waar mensen zichzelf in herkennen. We voorzien hen van betrouwbare en begrijpelijke
informatie. Tevens signaleren, stimuleren en faciliteren we duurzame ideeën en initiatieven van
inwoners, organisaties en bedrijven.
Zo worden volwassenen zich bewust van de invloed van hun gedrag.
Participatie
Onze kracht ligt in het bij elkaar brengen en verbinden van mensen en partijen, zodat ze van
elkaar leren, elkaar stimuleren en gaan samenwerken. Wij nodigen mensen uit om mee te
doen aan onze activiteiten, waarin zij duurzaam gedrag leren, dit oefenen en gaan toepassen.
Zo zullen volwassenen door samenwerking bewust duurzame keuzes maken.

DIENSTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bieden van educatie aan het basisonderwijs
Advisering over natuurbeleving en educatie
Ontwikkeling lesmaterialen
Bieden van gevarieerde werkplekken in het groen
Openstelling Struintuin met aanbod van natuurervaringen
Ondersteuning duurzame initiatieven uit de samenleving
Begeleiding participatieprocessen
Verzorging van communicatie en informatie
Bieden van vergaderfaciliteiten voor groene organisaties en initiatieven
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THEMA’S
De dienstverlening van De Groene Belevenis is toegespitst op zes thema’s.

•
•
•
•
•
•

Lokaal bewustzijn en buiten bewegen
Voedselbewustzijn en gezondheid
Energietransitie
Klimaatadaptatie en water
Groen en biodiversiteit
Grondstoffen en circulaire economie
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DE ORGANISATIE
De Groene Belevenis beschikt over goed ontwikkelde kwaliteiten die van belang zijn voor het
bereiken van de gestelde doelen.
Verbindend: Een duurzame leefomgeving vergt de inzet van iedereen. Wij zijn de verbindende
factor tussen vele (groene) maatschappelijke organisaties, inwoners en de gemeente.
Laagdrempelig: Verbinden van burgers, groepen en andere partijen vergt een onafhankelijke
positie en een benaderbare houding. De aard van onze activiteiten nodigt uit tot een
laagdrempelige houding die wij bieden door onze wijze van communiceren, goede bereikbaarheid
en een toegankelijke locatie.
Communicatief: Een duurzame leefomgeving is een complex begrip. Het grijpt in op ons hele
bestaan. Wij zijn communicatief sterk in het vereenvoudigd uitleggen van deze complexe materie
en kunnen wereldproblemen vertalen naar lokale oplossingen. Met onze verhelderende
communicatie verkleinen wij het gat tussen (duurzaamheids)beleid en de dagelijkse praktijk van
inwoners.

Werkorganisatie
De werkorganisatie van Stichting De Groene Belevenis heeft (medio 2019) 5 betaalde
medewerkers (2,8 FTE). Het betreft 3 projectleiders/vakspecialisten (duurzaamheid,
kinderopvang & vrijetijdsbesteding en onderwijs) en 2 algemeen ondersteuners (secretariaat en
Struintuin).
De 55 onbetaalde medewerkers (6.000 vrijwilligersuren) zijn actief met uitgifte leskisten, het
geven en begeleiden van lessen en excursies, onderhoud pand, schuilhut en Struintuin,
gastheerschap bij activiteiten en ondersteuning op de administratie.
Het vrijwillige bestuur zet de strategische lijnen uit, schetst (beleids)kaders en onderhoudt de
relatie met de gemeente. Overige aandachtsgebieden worden onderling verdeeld.
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Netwerk
De Groene Belevenis bouwt continu aan sterke netwerken van organisaties om in een vorm van
co-creatie samen te werken. Van maatschappelijke organisaties en bedrijven tot
burgerinitiatieven. Doel van de samenwerking is verbinden, verder brengen, krachten en
expertise bundelen van en met organisaties die actief zijn of willen worden op het gebied van
duurzaamheid.
Een specifiek innige samenwerking ontwikkelen wij de komende periode met onze buurorganisatie
de Wiebelwagen rondom de Wiebelwerf. Op dit terrein, aansluitend aan onze locatie en
Struintuin, komen verschillende doelgroepen bijeen die wij met onze expertise willen
ondersteunen. Ook in de bedrijfsvoering willen beide organisaties elkaar ondersteunen, zodat
maximaal gebruik wordt gemaakt van elkaars sterke punten.

Financiering
Prestatiesubsidie
De gemeente Leusden financiert met een prestatiesubsidie een substantieel deel van de
basisactiviteiten van De Groene Belevenis. Deze prestatiesubsidie wordt met ingang van 2020
verlaagd en heeft dan alleen nog betrekking op duurzaamheidseducatie voor de Leusdense
basisscholen, het in stand houden van het vrijwilligersnetwerk en de Struintuin, en het
ondersteunen van duurzame initiatieven uit de samenleving.
Het wegvallen van een deel van de subsidie zorgt voor een potentieel kwetsbare positie.
Aanvullende financiering is nodig voor het kunnen blijven uitvoeren van al onze werkzaamheden
op het vlak van duurzaamheid.
Projectfinanciering
Naast de gemeentelijke subsidie omarmen wij het projectmatig werken in de vorm van
maatschappelijk ondernemerschap. Door het zoeken naar mogelijkheden in het uitruilen van
capaciteit, kennis, relaties, faciliteiten en geldelijke middelen. Middels projecten en opdrachten
werven we aanvullende financiering, bij gemeenten, waterschap en andere organisaties,
waaronder fondsen. Waar mogelijk spelen we in op het aangaan van sponsorrelaties met het
bedrijfsleven, zoals inkoop van diensten en zaken tegen gereduceerd tarief of met een
tegenprestatie.
Verder verleiden we sympathisanten tot het doen van giften en schenkingen. De Groene
Belevenis is een stichting en heeft een ANBI-status.
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