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1 Achtergrond van dit programma 
 
 
De Koppel is nu ruim tien jaar actief in Hardenberg. Door ontwikkelingen in het werkveld, zoals 
duurzaamheidthema’s en de ontwikkelingen binnen Ruimte voor de Vecht, maar ook financiële gevolgen van 
bezuinigingen, bezint De Koppel zich op haar positie in de samenleving.  
Hoe trekken wij meer publiek en worden we interessant voor investeerders? 
 
De afgelopen jaren zijn het meerjarenplan en het PR plan herzien. In de uitvoering blijkt dat het profiel en de 
richting van De Koppel met name voor buitenstaanders onduidelijk zijn, waardoor het bereik stagneert. 
 
In dit uitvoeringsprogramma wordt het programma van De Koppel, zoals dat de afgelopen tien jaar is ontstaan, 
afgepeld en opnieuw, helder opgebouwd. Daarna wordt middels toetsing aan kansen en bedreigingen, sterktes 
en zwaktes, en de voornemens uit meerjarenplan en PR plan de toekomstrichting bepaald.  
 
Dat leidt tot een duidelijk uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. In dit plan wordt de inhoud neergelegd 
die via de PR strategie naar buiten zal worden gebracht. 
 
 



2 Profiel van De Koppel 
 

2.1 wie zijn wij 
Identiteit  
Natuuractiviteitencentrum De Koppel wil mensen kennis laten maken met de natuur en hun omgeving, en de 
mogelijkheden laten zien om daar verstandig mee om te gaan. Dat doet zij op bijzondere wijze. In een mooi, 
duurzaam  gebouw met een gezellige sfeer, prachtig gelegen aan de Vecht, valt binnen en buiten veel te 
ontdekken en te zien.  Er zijn steeds wisselende exposities, doe activiteiten, en een Vechtdalfloratuin. 
In en rond het centrum wordt een breed activiteitenprogramma aangeboden. Ontdekken, zien, doen en beleven 
staan centraal.  
 
Centrum en programma  worden verzorgd door een team van professionals en vrijwilligers, in samenwerking met 
diverse groene organisaties.  
 
Imago 
Door het brede publiek wordt De Koppel gezien als activiteitencentrum voor kinderen over natuur, in een apart 
gebouw. Wat anderen dan scholen er kunnen is diffuus en heeft zelfs een wat kneuterig imago. De plek van de 
groene organisaties en vrijwilligers is onduidelijk (bron: PR- en communicatieplan De Koppel 2010). 
 
Conclusie: 
De Koppel is een mooie locatie voor activiteiten met een groen tintje. Haar boodschap verpakt zij in een breed 
activiteitenaanbod, dat in de markt behalve voor scholen nog onduidelijk en ondergewaardeerd is. Verder zijn er 
nog nieuwe marktsegmenten aan te boren. 
 
2.2 Onze omgeving 
Om een goede rol te vervullen vanuit je kerntaken moet je van buiten naar binnen werken. De Koppel wil een 
boodschap uitdragen, die zo verpakt is dat het de beoogde doelgroepen aanspreekt. De omgeving verandert. Het 
is geen vanzelfsprekendheid (meer) dat mensen over de natuur willen leren, of over duurzaamheid, hoe actueel 
het ook is. De overheid  vraagt ons basiseducatie te verzorgen. Maar juist om de mensen te bereiken die zelf niet 
actief op zoek zijn naar de boodschap (‘outreaching’), moeten we goed om ons heen kijken: wat is er in onze 
omgeving aan de hand en wat gaan wij daarmee doen? 
 
Voorbeelden van ontwikkelingen 
Voor het formuleren van een programma moet er oog zijn voor de actuele issues. Wat houdt mensen bezig? En 
hoe matchen we dat met onze boodschap? En dan niet alleen de issues die direct over natuur gaan, maar brede 
maatschappelijke trends. Dat vraagt om creativiteit, en nieuwe partners: 
 

- Duurzaamheidsagenda: terugtrekkende overheid, burger aan zet, green deals, profit voorop, innovatie 
van belang 

- Duurzaam ondernemen en burgerinitiatief 
- Mensen maken zich drukker om hun portemonnee dan om de natuur 
- We klagen allemaal over geld maar gaan wel twee keer op vakantie 
- Thema’s, ook bij de overheid,  zijn waterveiligheid,  energie, gezondheid, identiteit, veiligheid:  natuur 

bijna  niet 
- Informatiemaatschappij: alles komt binnen via massamedia, consument  selecteert 
- Vraag naar vrijetijdsindustrie: wat gaan we vandaag doen? Vermaakt worden, veel prikkels, snelheid. 
- Slechte zomers, grillig weer 

 
Lokaal:   

- Ruimte voor de Vecht, Vechtpark 
- Natuurlijk spelen 
- Bezuinigingen SBB 



3 Voorkant van De Koppel: activiteiten en educatie voor de doelgroepen 
 
Het primaire proces, de activiteiten gericht op infomeren van de diverse doelgroepen, zijn het uithangbord van De 
Koppel en staan dus voorop in de PR. 
Er is nu veel te doen, dat moet logisch en samenhangend worden aangeboden. Daarnaast komen uit de SWOT 
analyse een aantal sterktes en kansen die uitbreiding bieden, zwaktes die verbeterd worden maar ook zwaktes 
die worden afgestoten.  
In dit hoofdstuk volgt de huidige situatie, de ontwikkelingsrichting en het toekomstig programma. 
 
 

3.1 Het actuele aanbod opnieuw opbouwen: wat is er nu? 
 

De Koppel: binnen 
Het bezoekerscentrum binnen bestaat uit de expositie jaarthema, de expositie duurzaamheid en de 
Natuurontdekhoek met ‘proefjes voor alle zintuigen’.  
Daarnaast zijn er allerlei informatieve hoekjes en een kleine mediatheek met naslagwerken. Dit is nu 
gratis te bezoeken. Vragen over de natuur waar het antwoord niet direct op te vinden is worden via De 
Koppel aan deskundigen en de Natuurdatabank voorgelegd.  
 
Het activiteitenprogramma binnen is op te delen in basiseducatie en wat wij noemen recreducatie 
(recreatieve educatieve activiteiten).  
Voor beide soorten geldt dat er een kalender met aanbod is vanuit De Koppel, en een 
arrangementenaanbod op aanvraag. 
 
De basiseducatie zijn de educatieve activiteiten die in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de 
gemeente zijn opgenomen. Kenmerk is laagdrempeligheid en educatief gehalte. Dit bestaat uit: 

- Programma’s voor Basisonderwijs 
- Programma’s voor voortgezet onderwijs 
- Lezingen en discussiebijeenkomsten 
- Cursussen over natuur en duurzaamheid 

 
De recreducatie is meer vrijblijvend: verpakt in een onderhoudend programma doet de deelnemer 
natuur- en milieukennis op. Plezier gaat hier voorop. Dit bestaat uit: 

- kindermiddagen 
- kinderfeestjes 
- groepsbezoeken (arrangementen): families, verenigingen, personeelsuitjes 
- evenementen en themadagen 

 
De Koppel buiten 
De Koppeltuin bestaat uit een gedeelte met Vechtdalflora, een vijvertje voor watereducatie en een 
struintuin op de dijk. De tuin is onder openingstijden vrij toegankelijk. De tuin nodigt nu niet erg uit tot 
verblijf. 
Materiaal voor het vangen van waterdiertjes is te leen. In De Koppel is een boekje met planten te koop, 
wordt niet veel verkocht. De watereducatie is regelmatig onderdeel van arrangementen en educatieve 
programma’s. Nog nieuw is het struinpad in het gedeelte op de winterdijk. 
 
De Koppel op locatie elders 
Er ontstaat een vraag in de markt om doe-activiteiten op locatie te verzorgen. In het verleden was dat 
een incidentele vraag voor een beurs of markt, waar PR voor De koppel het doel was. Nu gaat het om 
meermalen verzorgen van activiteiten voor bijv BSO’s, brede scholen en ook scholen zelf, waar 
educatie zelf het doel is. Er zijn enkele experimenten uitgevoerd. 



 
Nevenactiviteiten 
Dit gaat om activiteiten die naast de kerntaak staan, ondersteunend zijn voor het programma, maar ook 
ingezet kunnen worden als inkomstenbron ten behoeve van het educatieve deel. 
Het gaat daarbij om verhuur van de filmzaal/De Koppel aan derden voor eigen activiteiten zoals 
vergaderen, de horeca en de winkel. 
 
3.2 Het actuele aanbod opnieuw opbouwen: ontwikkelingsrichting 

Sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen aangepakt 
 

De Koppel binnen 
Bezoekerscentrum: Het gebouw blijft gratis toegankelijk onder openingstijden, evenals het gebruik van 
de aanwezige voorzieningen.   
Verbeterpunten:  

- inhoudelijke aantrekkelijkheid voor volwassenen: expo duurzaamheid beter, kleurgebruik, 
routes…  

- het begeleidend materiaal voor bezoekers. Soms zijn er ‘programmaboekjes’ bij de jaarthema 
expo, bij duurzaamheid is een handleiding gemaakt, er is een Koppelkoers. Bij de 
natuurontdekhoek zou een proefjesoverzicht gemaakt kunnen worden. Al deze bestaande 
begeleidende materialen verzamelen en tot eenheid maken (een soort museumgids 
samenstellen) , en die voor een klein bedrag aanbieden.  

 

Activiteitenprogramma:  Er zijn heel veel leuke activiteiten, maar er zit op bepaalde punten te weinig lijn 
in. De arrangementen zijn breed samen te stellen, maar dat is voor de afnemer onoverzichtelijk. In de 
kostenstructuur is nauwelijks verschil tussen beide soorten activiteiten, terwijl de recreatieve kant meer 
mag en kan opbrengen. 
 

- Het educatieprogramma BO loopt goed, voor VO moet deels nog nader aanbod komen, zie ook 
meerjarenplan. 

- Er moet lijn en herkenbaarheid komen in (een aantal aspecten van) de activiteitenkalender, met 
name de onderdelen lezingen, themadagen en evenementen. Deze moeten passen bij De 
Koppel en interessant zijn. Het liefst komt de vraag naar lezingen en presentaties uit het veld, 
zodat ze minimaal kostenneutraal zijn. ‘Het veld’ kan de bezoeker van de lezing zelf zijn, maar 
ook de deskundige of groene groep die hier de ruimte huurt, of een opdrachtgever als de 
gemeente via een project. Vraaggericht werken dus. 

- er moet een helder arrangementenaanbod komen met kant en klare programma’s en duidelijke 
prijzen 

- in de arrangementen moeten ook derden voor buiten worden betrokken bijvoorbeeld voor het 
leveren van combinaties met varen en wandelen of fietsen 

- Er moet een duidelijke prijsstructuur komen, waarbij met name de recreducatie meer moet 
opbrengen. 

- In het activiteitenprogramma zijn bedrijven (nog) geen doelgroep, willen we daar een rol 
hebben, bijvoorbeeld op duurzaamheid? Is een wens uit het meerjarenplan. 

- Het kennisloket, inclusief NDB, kan beter uitgewerkt, bijvoorbeeld ook digitaal vragen stellen en 
doorlinken naar andere sites (waarbij bezoeker wel altijd terugkeert bij De Koppel). 
Organisatietaak van maken. 

 
De Koppel buiten 
In het kader van de ontwikkelingen in het Vechtpark zijn er enorme kansen het buitenterrein aantrekkelijker te 
maken. Het ontwerp wordt gemaakt ism Groene Welle, Brunink, gemeente en waterschap. 
 



Actie: de toegankelijkheid en het gebruik van dit nieuwe terrein in lijn met de rest ontwikkelen: vrij te bezoeken, 
maar interessanter maken door begeleiden materiaal dat te koop of te huur is. Dat kan variëren van een 
opdrachtenwaaier tot een telefoon app. 
In het educatief programma ook het nieuwe terrein aan de overkant van de Vecht betrekken. Buitengebied 
meenemen in de activiteiten. 

 
De Koppel op locatie elders 
Experimenten evalueren en werkbaar scenario ontwikkelen. Vanuit de doelstelling is het wenselijk te voldoen aan 
de vraag. Het is echter een heel andere manier van werken en de menskracht is nu beperkt. Selectief zijn, 
kostendekkend en ten dienste van centrumbezoek!  
 

Nevenactiviteiten 
De verhuur van de ruimtes kan beter in de markt worden gezet (groen vergaderarrangement, evt icm activiteit en 
groene ontmoetingsplek). De winkel is nu onder de maat. Moet andere plek krijgen met mogelijkheid tot bekijken 
van artikelen. Alle verkoop bij elkaar, staat nu op twee plekken. 
Horeca verbeteren in verlengde van ontwikkelingen Vechtpark. Aantrekkelijker voor gezinnen: ‘hamsterkoeken en 
Vechtfris’. Streekproducten? 
 

3.3 Het actuele aanbod opnieuw opgebouwd  
 
De Koppel in en rond het centrum 
Gratis toegankelijk centrum, inclusief huidige tuin, een duidelijk bezoekersgidsje maken en verkopen. 
 
Activiteitenkalender, voorstel 

- minimaal 12 kindermiddagen met diverse thema’s 
- minimaal 4 informatieavonden duurzaam natuurlijk, watt led je 
- twee Koppelsessies (discussiebijeenkomsten) over actueel thema 
- drie Koppelevenementen: een in voorjaar, een in de zomer, een in najaar: Vraag: vast thema of 

wisselend?? 
- Verdere activiteiten op initiatief van groene groepen of anderen, DK alleen locatie 

 
Arrangementen 

- huidig aanbod scholen, BO en VO 
- kinderfeestjes 
- twee opties voor groen vergaderen met activiteit maken, prijzen afhankelijk van doelgroep 
- twee opties voor groepen volwassenen, vaste prijzen 
- twee opties voor gemengde groepen volw/kinderen, vaste prijzen 
- optie voor ouderengroepen 

 
 
Nevenactiviteiten  
- Winkel krijgt nieuwe plek en wordt beter toegankelijk 
- groen vergaderarrangement (zonder activiteit) 
- onderzoek naar horecaproducten 
 
3.4 Toekomstig programma 
De basis die in 3.3 is neergelegd wordt uitgebreid met nieuw te ontwikkelen activiteiten en 
arrangementen voortkomend uit omgeving en kerntaken. 
Wat is er aan de hand, wat is de vraag en wat gaan we doen? En flexibel: in een slechte zomer bieden 
we een klein kanorondje met binnenprogramma, in goede zomers een lange tocht. Enkele voorbeelden. 
 



3.4.1 In en rond het centrum 
 
Smikkelnatuur 
Combinaties maken met culinair: met de invalshoek die bij ons past: van biologisch buffet tot koken met 
natuurlijke ingrediënten, zelfgeplukte soep uit de tuin (maar ook bessen etc), streekproducten. 
 
Te combineren in arrangementen met bestaande zaken als een lezing, speurtocht, film, spel, excursie:  
voorbeeld: paddenstoelenexcursie icm ‘met paddenstoelen koken’ 
Eigenlijk was de vrijwilligersdag bij de Klashorst ook een goed voorbeeld. 
 
Wie bent zuunig 
Hoezo financiële crisis?  
Daar heeft de duurzame burger geen last van. Hoe geven we dat vorm? De wederopstanding van de 
vrekkenkrant voor duurzaamheid, oftewel een cabareteske benadering..? Als dat goed uitpakt. 
Daarnaast ondersteuning van burgerinitiatieven in samenwerking met de overheid. 
 
Groen vergaderarrangement, incl catering 
Buiten vergaderen (in tuin faciliteren, met natuurlijke tarp oid) 
 
3.4.2 Vanuit het centrum naar de omgeving 
 
Smikkelnatuur, zie hierboven, kan ook buiten. 
 
De Vecht 

- Exclusieve excursies naar het Molengooteiland 
- boottochten met eigen gids en catering 
- Kanotochten met kanonatuurkaart en kanokoffietafel (kort rond de Molengoot en sluis, of langer 

icm kanoverhuurder) 
- IJsbaan in de tuin? 

 
Deze richting past naadloos in de vraag naar Vechtdalbeleving die in ontwikkeling is. De komende jaren 
zal onder deze kapstok  deze richting van arrangementen nader worden uitgewerkt. 
 
3.4.2 Op locatie 
 
Rolstoelwandeling voor ouderen/mensen met beperking, als evenement met inzet maatschappelijke 
stagiaires en samenwerking SBB  

 
BSO/brede school nader uit te werken, maar lage prioriteit



4 De achterkant van De Koppel: samenwerking- en kenniscentrum voor de 
specialisten 
 
Om dit hele programma te kunnen bieden is er sprake van een back office en een netwerk. Dat is belangrijk, 
maar voor veel bezoekers niet erg relevant. Pas wanneer mensen geïnteresseerd zijn om in die netwerkstructuur 
te gaan participeren is dat aan de orde. 
Zie voor meer info hierover het beleidsplan en de jaarplannen. Het gaat om de volgende onderdelen: 
 
Het team bestaat uit vier parttimers, waarvan een projectmatig, die het gebouw inrichten en verzorgen en het 
programma ontwikkelen. 
Er is een vrijwillig bestuur eindverantwoordelijk. 
 
Een grote groep vrijwilligers zorgt voor openstelling van het gebouw buiten de werktijden van het team, voor het 
ontvangen van groepen voor (educatieve) arrangementen en het verrichten van hand- en spandiensten. Goed 
vrijwilligersmanagement is dan ook een wezenlijk onderdeel van de organisatie. 
 
Groene groepen werken binnen De Koppel mee aan het programma door het verzorgen van exposities, lezingen 
en andere activiteiten. Zij mogen hun verenigingsactiviteiten in het gebouw houden. 
Zij werken samen in het Groen Overlegplatform waar ze elkaar ontmoeten en uitwisselen en waar zo nodig en 
indien gewenst samenwerking ontstaat. 
 
Individuele vrijwilligers en leden van  groene groepen vormen het kennisnetwerk waar bij vragen van bezoekers  
op teruggevallen kan worden. 
Een aantal vrijwilligers heeft daarbij ook het beheer over een databank met natuurgegevens, die een rol speelt  
bij adviesvragen van met name de overheid. 
 
Overige organisaties leveren ook hun bijdrage aan het programma en het kennisnetwerk, dat varieert van 
gemeente en waterschap tot Staatsbosbeheer en LTO en collega nme-centra. 
 
Tot slot zijn er regelmatig stagiaires van diverse opleidingen die medewerken in de uitvoering of kennis 
verzamelen voor groene groepen. 
 

Toekomst 
- Met IVN overleggen over inzet gidsen bij excursies, kwaliteitsborging 
- met vaarondernemers praten over mogelijk bijdrage 
- met SBB overleggen over diensten 



5 Financieel perspectief 
  
5.1 Het verdienmodel 
 
De inkomsten bestaan nu uit: 

- Basissubsidie gemeente Hardenberg (DVO, jaarplan) 
- projectsubsidies 
- Jaarlijkse bijdrage KICI (gekoppeld aan activiteiten) 
- Eigen inkomsten uit  

o de bijdragen die bezoekers betalen voor deelname aan activiteiten (individueel en in groepen) 
o horeca 
o verhuur vergaderzaal 
o winkel 

- sponsorovereenkomsten 
 
Ergo: het grootste deel van het aanbod wordt indirect betaald: de opdrachtgever gemeente, subsidiegever of 
bedrijf betaalt een programma voor de afnemer school of consument. 
 
Ontwikkelingsrichtingen: 
 

- De afnemer zelf meer laten betalen 
- Nieuwe/andere opdrachtgevers zoeken 

 
Wat betekent dat richting bedrijven/organisaties? 
 
Zijn het:  

- afnemers van een eigen product , en wat nemen ze dan af? 
o Vergaderarrangement 
o Personeelsuitje 
o Activiteit voor hun eigen klanten, zoals Beter Wonen 
o ………… 

- opdrachtgevers voor een andere doelgroep 
o willen de het scholenprogramma betalen 
o willen ze de natuurdatabank adopteren 
o willen ze de Koppeltuin betalen 
o of willen ze alleen iets geheel nieuws, eigen project 
o …………… 

- Partners in arrangementen 
o Door elk vanuit de eigen core business een dienst te leveren die in combinatie een beter 

verkoopbaar consumentenproduct opleveren, profiteren beide van stijgende omzat. 
  
 
Bestuur en directie zullen contacten gaan leggen met (netwerken van) ondernemers om deze kansen te 
verkennen.



6 Consequenties voor de organisatie 
 
6.1 Team en vrijwilligers 
De nieuwe koers vraagt meer externe gerichtheid van team en vrijwilligers. Om kansen  te zien, maar ook om 
gastvrij de bezoeker te onthalen en verleiden tot een activiteiten. 
De te zetten stappen: bepalen welk profiel er is voor het team en de vrijwilligers, wie voldoet wel en niet, hoe 
gaan we daarop sturen en waar breiden we uit. 
Dat vraagt goede interne communicatie in dit proces en in de uitvoering daarna. 
 
6.2 Communicatie en PR 
Met het vernieuwde profiel DK in de markt zetten, PR op doorlichten. Nieuwe kanalen zoeken om meer bereik te 
genereren. Social media inzetten. 
Nieuwe doelgroepen/relatienetwerk uitnodigen op bezoek, rol van bestuur hierbij. 
Vertalen in jaarplannen. 
 
6.3 Voorzieningen 
Om daadwerkelijk meer te kunnen beiden en verwerken is ruimte nodig. De buitenruimte wordt goeddeels in het 
vechtpark gerealiseerd. De wensen tav het gebouw zullen uitgewerkt moeten worden en de mogelijkheden tot 
investeren verkend. 
Ook zal een aantal voorzieningen worden ingevlogen, denk aan boten of fietsen voor arrangementen, of catering. 
 
6.4 Financiën 
De belangrijkste verandering is een stuk onzekerheid in de begroting doordat eigen inkomsten een groter 
aandeel nemen. Dat vaagt wijzigingen in de monitoring die de stuurbaarheid makkelijker maken. 
In het hele team zal het belang van de financiële consequenties zwaarder moeten wegen dan nu het geval is, ook 
vrijwilligers moeten dat beseffen en consequent uitstralen.  
Dat is een cultuuromslag: Ons soort organisaties heeft het imago dat alles bijna voor niets is en geld vragen 
vinden medewerkers lastig.  
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Stichting De Koppel 
Doel: Behoud en herstel flora en fauna, mn door het exploiteren van 

het NAC 

 

Voorkant: informatie voor het publiek 

Doel: door leren over natuur er beter 

mee omgaan 

 

Back office en intern voor betrokkenen 

Doelen: realisatie programma ‘voorkant’ 

en versterken eigen activiteiten 

Bezoekerscentrum met 

(wissel)expo’s, info en tuin 

 

Mediatheek en kennisloket 

Winkel en Koppelcorner 

 

Activiteitenkalender  

o Kindermiddag 

o Film 

o Infoavond 

o Themadag 

o BDT fair 

o Excursies 

o …….. 

 

Scholenprogramma’s en 

arrangementen 

o Expo lesbrief 

o Thema’s 

o Schoolreis 

o ……….. 

 

Publieksarrangementen  

o Kinderfeestje 

o Groepen 

o vergaderen 

o …………. 

 

 

 

- Team 

- bestuur 

- Werkgroepen 

vrijwilligers 

- Losse vrijwilligers 

- Groene groepen en GOP 

- Natuurdatabank 

- Samenwerking nme 

lokaal en provinciaal 

- Samenwerking met 

overheden 

- Samenwerking 

terreinbeheerders 

- Samenwerking 

onderwijsinstellingen 

- Samenwerking bedrijven 

- Samenwerking overig 

- Processen: 

o Vechtpark 

o Vechtdalbeleving  

o duurzaamheids-

knooppunt 

PR via site, poster, 

folders, kranten, 

media…. 

Kwaliteits

-slag 


