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in 2011 publiceerde pro Natura haar eerste jaarverslag. Dit was eigenlijk een 

beetje proefdraaien voor de rapportage van ons duurzaamheidsbeleid. een jaar 

later presenteren we ons eerste duurzaamheidsverslag. Dit verslag is opgesteld 

volgens de Gri 3-richtlijnen en maakt het mogelijk om onze prestaties inzake 

biodiversiteit, duurzaamheid en tewerkstelling op te volgen. 

reeds van bij de opstart van pro Natura kozen we bewust voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (mVo). Dit is een continue verbeterings proces waar-

bij pro Natura op systematische wijze een meerwaarde tracht te realiseren op 

vlak van de drie bekende p’s: planet, profit, people. alleen gaat pro Natura nog 

verder en voegt er een vierde p aan toe: passion. Gepassioneerde medewerkers, 

passie voor natuur en milieu en met passie ondernemen: zo willen we onze 

missie realiseren!

Duurzaamheid is voor pro Natura niets onbekends. in al onze activiteiten en 

diensten staan mensen en ecologie voorop. al 20 jaar zijn wij pionier in het toe-

passen van ecologische methoden voor groenonderhoud en in het ontwikkelen 

van innovatieve projecten waar duurzame tewerkstelling en de verbetering van 

de ecologische omgevingskwaliteit centraal staan. 

Duurzaam ondernemen is echter meer dan zorg dragen voor mensen en het 

milieu. het zit vervat in de gehele werking. Bij het opstellen van ons duurzaam-

heidsbeleid werden ook onze strategische doelstellingen doorgelicht, in vraag 

gesteld en bijgestuurd. We zien dit duurzaamheidsrapport als een vliegende 

start om onze belangrijkste stakeholders op de hoogte te brengen van onze 

inspanningen op dit vlak en ons beleid inzake maatschappelijk verantwoord 

ondernemen van dichtbij op te volgen. 

Johan De Beule & hilDe vanBeckBergen

Gedelegeerd bestuurders pro Natura

Dit verslag is 

opgesteld volgens 

de Gri 3-richtlijnen 

en maakt het 

mogelijk onze 

prestaties te volgen.

pro naturaWoord vooraf
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start van 

kwaliteits werking. 

opvolgen via 

eFQm-methode.

esF- Label 

kwaliteits werking 

geldig voor 3 jaar. 

Foto van 

kwaliteits-

werking door 

mede werkers.

Kwaliteit en mVo 

on hold wegens 

crisismanagement.

oprichting raad 

van advies:  

creëren van  

draagvlak en 

betrekken van 

stakeholders.

eerste 

 duurzaamheids- 

verslag.

Jaarverslag,

social audit 

en stakeholders-

overleg.

pro natura
Rapporteren over maatschappelijk verantwoord ondernemen

In 2000 werd vanuit het management een eerste aanzet gegeven om de kwaliteits-

werking te introduceren binnen Pro Natura. We kozen voor de EFQM-methodiek. 

Deze werd ook door het ESF-agentschap gebruikt als tool om het kwaliteitslabel 

te halen. In 2002 kregen we het label voor 3 jaar. De kwaliteitswerking en dito 

beleidsplannen verdwenen even naar de achtergrond tijdens een aantal crisisjaren 

waar onze organisatie door moest. In 2009 werd de kwaliteitswerking weer nieuw 

leven in geblazen door het betrekken van alle bedienden op interne overlegfora. 

Met de oprichting van onze Raad van Advies bouwden we ons netwerk van nauw 

betrokken stakeholders uit en creëerden we een maatschappelijk draagvlak. Bij 

de samenstelling van de Raad van Advies kozen we bewust voor leden met een 

diverse achtergrond en expertise in onze branche.

Vorig jaar deden we een eerste registratie- en rapporteringsoefening wat resul-

teerde in de publicatie van het allereerste jaarverslag van Pro Natura. 

In het voorjaar van 2012 kregen we een social audit volgens de standaard AA 1000 

van accountability. Door het hanteren van de social audit-methodologie beoogt 

Pro Natura op een gestructureerde wijze werk te maken van de realisatie van de 

maatschappelijke en ecologische doelstellingen. Hierbij lag de nadruk vooral op 

het stakeholdersbeleid en meer specifiek de oprichting en werking van de Raad 

van Advies. Naar aanleiding van dit duurzaamheidsverslag nodigden we onze 

stakeholders uit voor een overleg.

1.1. VOlgENS gRI

Bij het voorbereiden en opstellen van dit duurzaamheidsverslag hielden we de 

Gri-richtlijnen in de hand. De indicatoren zijn gekozen op basis van het belang 

voor pro Natura en de stakeholders (zie materialiteitsmatrix). Bedrijven kunnen 

deze indicatoren gebruiken als een startpunt om hun werking te veranderen en 

te verduurzamen en dit meteen te monitoren en erover te communiceren. De 

uitgebreide Gri-tabel is terug te vinden achteraan dit rapport met de indicatoren. 

1 | Over het verslag 

een 

duurzaamheidsverslag 

is nooit af.
LiNDe BreWaeys, pro Natura
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1.2. SElEctIE VAN DE ONDERWERPEN

De onderwerpen en doelstellingen die in dit rapport aan bod komen haalden 

we uit interne analyse van de Gri-thema’s (o.a. via de materialiteitsmatrix). De 

prioritaire thema’s en indicatoren werden op het stakeholdersoverleg gekozen. 

Bij de selectie werd vooral gekeken welke onderwerpen het meest aansluiten 

bij de kernwaarden en de kernprocessen van pro Natura. 

omdat we een integraal duurzaamheidsbeleid willen dat in alle processen en op 

alle niveaus binnen onze organisatie geïmplementeerd wordt, koppelen we de 

indicatoren terug naar de 7 strategische managementthema’s: nieuwe kansen 

tewerkstelling, financieel gezond ondernemen, maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, innovatieve projectontwikkeling, passie, samenwerking, profile-

ring. Deze thema’s zijn verbonden met concrete doelstellingen en indicatoren 

met een perspectief tegen 2016. ze zijn door de raad van Bestuur vastgelegd 

en bekrachtigd door de raad van advies. 

1.3. StAkEHOlDERSOVERlEg

in december 2012 kwamen we voor de eerste keer samen met 18 stakeholders 

om het duurzaamheidsverslag te bespreken. het doel van dit stakeholders-

overleg was het identificeren en kiezen van de belangrijkste en meest relevante 

duurzaamheidskwesties van pro Natura. Volgende thema’s vonden onze stake-

holders prioritair:

  Beter profileren als duurzaam en sociaal bedrijf

  personeelsbestand diversifiëren in kader van de tewerkstellings-

maatregelen (nieuwe kansenmedewerkers) 

  Duurzaam aankoopbeleid in de verf zetten

  sociale doelstelling meer opvolgen: samenwerking met VDaB 

concretiseren

1.4. RAPPORtERINgSPROcES

We hebben geen overkoepelend informatiesysteem dat alle ontwikkelingen op 

vlak van duurzaamheid opvolgt en registreert. toch hebben we een kwantitatief 

en kwalitatief duurzaamheidsrapport opgesteld. De meeste informatie komt 

uit onze informatiesystemen van human resources en boekhouding. maar we 

hebben ook enkele indicatoren manueel bijgehouden. ook al zijn we overtuigd 

van de betrouwbaarheid van deze cijfers, bij het meten en berekenen kunnen er 

altijd kleine afwijkingen optreden. Waar deze onzekerheden opduiken, zijn deze 

beschreven in het rapport. 

Getuigenissen van klanten, medewerkers en andere stakeholders vervolledigen 

de cijfers in dit rapport.

ik vond het 

stakeholdersoverleg 

interessant. 

Chapeau ook 

met jullie 

duurzaamheids-

verslag, daar 

kunnen veel 

bedrijven van leren! 
 

LieVeN De BaCKer, sylva

1 | Over het verslag
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1.5. ScOPE – OMVANg

Dit eerste verslag is een nulmeting. De cijfers geven onze prestaties weer over 

drie opeenvolgende jaren (2010 – 2011 – 2012) en hebben betrekking op het hele 

netwerk van pro Natura (dus voor alle werkingen en alle vzw’s samen). Naast 

deze gegevens wil pro Natura ook een aantal duurzame thema’s opvolgen die 

eigen zijn aan onze werking en waarop wij een impact kunnen uitoefenen. in 

2012 zijn we gestart met het registreren van deze indicatoren, de cijfers hebben 

we ook in dit verslag opgenomen. 

ons duurzaamheidsverslag publiceren we tweejaarlijks na overleg met onze 

stakeholders.

1.6. BEkENDMAkEN VAN RAPPORt 

We hebben dit duurzaamheidsverslag in een oplage van 200 exemplaren laten 

drukken. onze belangrijkste stakeholders krijgen deze gedrukte versie, de pdf-

versie is via onze website te downloaden. De belangrijkste prestaties en doel-

stellingen worden in een affiche gegoten. zo kunnen ook al onze mede werkers 

ons mVo-verhaal volgen. in september 2013 stellen we ons rapport voor aan 

onze stakeholders. 

1 | Over het verslag
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onze missie  

is onze slogan.

Pro Natura maakt Werk van natuur!

2.1. WERk MAkEN VAN NAtuuR 

pro Natura startte in 1993 met de realisatie van haar ecologische en sociale 

objectieven. in 2013 maken we al 20 jaar ‘Werk van Natuur!’. 

pro Natura is een sociale en duurzame onderneming met werkingen in eeklo, 

halle en Vilvoorde. Via onze innovatieve projecten stimuleren we zinvol groen 

werk in de diverse regio’s en bieden we tewerkstelling, opleiding en werkervaring 

aan mensen die moeilijk een job vinden in het klassieke arbeidscircuit. overheden, 

bedrijven en particulieren kunnen bij ons terecht voor allerlei groenaannemingen 

en voor professionele oplossingen op maat om hun groengebieden ecologisch 

te beheren. 

Missie
pro Natura wil zich profileren als een groep die in haar werkingsgebied heel con-

sequent het creëren van zinvolle nieuwe kansen tewerkstelling en het verbeteren 

van de ecologische kwaliteit van onze leefomgeving als volstrekt evenwaardige 

maatschappelijke doelen nastreeft. 

Pro natura wil dit realiseren door professioneel te werken op het vlak van:

1. projectontwikkeling rond beide maatschappelijke doelen.

2.  opleidings- en werkervaringsinitiatieven en het creëren van zinvolle duur-

zame jobs in het kader van de ‘nieuwe kansen tewerkstelling’.

3.  het ontwikkelen van vernieuwende initiatieven op het vlak van ecologisch 

(grondgebonden) milieubeheer, natuurbeheer, landschapszorg, duurzame 

streekontwikkeling.

4.  maatschappelijk Verantwoord ondernemen (mVo): De 3 p’s die klassiek 

met duurzaam ondernemen worden in verband gebracht; namelijk people, 

planet en profit worden binnen onze missie uitgebreid met een 4de belang-

rijke p: passion. pro Natura is ontstaan en bestaat nog steeds omwille van 

een idealistisch engagement gebaseerd op het ecologisch gedachtengoed 

zowel van zijn oprichters als van de huidige medewerkers.

ondernemen2 | Duurzaam 
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2.2. BEStuuR EN StAtutEN

in 2012 bestond het pro Natura Netwerk uit 4 vzw’s en een CVBa met sociaal 

oogmerk, in 2013 hebben we onze juridische structuur vereenvoudigd door de 

fusie van pro Natura vzw en pro Natura oost-Vlaanderen vzw. het management 

gebeurt via contracten met twee managementvennootschappen BVBa pronat 

en NV aludes.

De verschillende entiteiten van het netwerk pro Natura vallen onder dezelfde 

beheersstructuur. Voor alle bestuursfuncties binnen pro Natura zijn functie- en 

competentieprofielen uitgetekend. De leden van de raad van Bestuur zijn Johan 

De Beule en hilde Vanbeckbergen. zij zijn als werkgever de eindverantwoorde-

lijken voor de goede uitvoering en werking van de organisatie. samen met Filip 

De smet vormen zij het dagelijks bestuur, dat de concrete dagelijkse leiding van 

pro Natura opneemt.

De raad van advies treedt op als adviesorgaan van pro Natura en volgt de uit-

voering van de strategische thema’s nauw op. Deze raad vergroot het draagvlak 

en het netwerk van pro Natura en is zo samengesteld dat onze belangrijkste 

stakeholderscategorieën aan bod komen.

 

De jaarrekeningen worden intern per vzw opgemaakt. Deze worden samen 

met de geconsolideerde balans voorgelegd aan de raad van advies en de 

2 | Duurzaam ondernemen

cvBa kasteelhoeve 

Landbouw

vennootschap

coMité Preventie  

en BescherMing oP het Werk

onDerneMingsraaD

stuDiecel

wetenschappelijk medewerker  

natuurontwikkelaars

sociale cel

trajectbegeleiders

algeMene vergaDering

raaD van Bestuur

BvBa Pronat en BvBa aluDes: management van de groep pro Natura

staf: coördinator werking sociale Werkplaats, coördinator iNL-werking, vestigingsverantwoordelijken,  

diensthoofd studiecel, diensthoofd sociale cel (trajectbegeleiding), communicatieverantwoordelijke

vzW Pro natura  

steunfonDs

raad van advies

vzW Pro natura 

oost-vlaanDeren 

werking in eeklo

vzW Pro natura 

werking in  

halle en Vilvoorde

vzW Pro natura  

sociale WerkPlaats 

werking in  

eeklo, halle, Vilvoorde 

Juridische en operationele structuur
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2 | Duurzaam ondernemen

ondernemingsraad. per kwartaal wordt de begroting nauw opgevolgd en getoetst 

aan de werkelijke inkomsten/uitgaven door het dagelijkse bestuur en de staf. De 

jaarlijkse audit van de jaarrekening gebeurt sinds de sociale verkiezingen en 

oprichting van de ondernemingsraad door een bedrijfsrevisor. 

2.3. ActIVItEItEN

Binnen onze iNL-werking (intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen) 

leggen wij ons toe op groen-, bos-, natuur- en landschapsbeheer en voeren wij de 

beleidsvisies van lokale overheden uit. Daarnaast ontplooien wij met onze sociale 

werkplaats activiteiten in de zuivere marktgerichte groensector. toch zijn we 

bewust niet actief in het particuliere groenbeheer zoals het maaien van gazons, 

onderhoud van tuinen en scheren van hagen. Vanuit de sociale economie willen 

we ons toeleggen op projecten die een maatschappelijke meerwaarde kunnen 

opleveren op vlak van natuurbeheer, harmonisch parkbeheer en landschapszorg.

ook nieuwe kansen tewerkstelling is onze corebussiness. Door middel van op-

leiding en werkervaringsinitiatieven vergroten we voor langdurig werkzoekenden 

de kans op een job. 

De kernactiviteiten van Pro natura zijn gebaseerd op drie grote pijlers:

1.  Natuur- en groenbeheer: ecologisch, grondgebonden milieubeheer, land-

schapszorg, natuurbeheer, duurzame streekontwikkeling

2. opleiding en werkervaringsinitiatieven voor nieuwe kansen tewerkstelling

3. innovatieve projectontwikkeling

2.3.1. natuur- en groenbeheer

onze intergemeentelijke natuur en landschapsploegen ( iNL ploegen) verlenen 

een structurele dienstverlening op maat van de gemeente.

in het kader van het decreet Lokale Diensteneconomie (LDe) en op basis van 

een door de provincie gedefinieerde Dienst van algemeen economisch Belang 

(DaeB) verlenen wij inhoudelijke ondersteuning voor de milieudienst door de 

uitwerking van het praktisch gemeentelijk natuurbeleid (jaarprogramma’s). 

Via urenpakketten voeren wij met onze iNL ploegen dit beleid ook concreet 

uit op het terrein.

Dit omvat onder meer:

   Landschapszorg

   Waterbeheer 

   Bos-en natuurbeheer

   soortenbescherming

   exotenbestrijding

   Natuureducatie en workshops 

proficiat voor  

het mooie werk  

op de kerkhoven. 

DaNNy VaNNeVeL, Gemeente maldegem 
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onze sociale Werkplaats werkt via het intekenen op aanbestedingen vooral rond:

   Bosexploitatie 

   Gifvrije onkruidbestrijding

   ecologisch groenbeheer

   Begrazing met schapen

Via onze studiedienst kunnen wij onze klanten een oplossing, ontwerp of be-

heersplan op maat aanbieden en ontwikkelen we innovatieve projecten die vaak 

een antwoord bieden op problemen waarmee onze stakeholders worden gecon-

fronteerd (bijvoorbeeld Gras Groene Grondstof).

2.3.2. nieuwe kansen tewerkstelling

pro Natura heeft ondertussen al 20 jaar ervaring in het coa-

chen en ondersteunen van nieuwe kansen medewerkers* 

ze kunnen bij ons aan de slag in een arbeidersstatuut 

van onbepaalde duur of bepaalde duur en dit via verschil-

lende tewerkstellingsmaatregelen. Voor de toeleiding van 

de kandidaten werken we onder meer samen met de VDaB, 

oCmW, GtB (Gespecialiseerde trajectbepaling en -begelei-

ding), justitiehuizen, psychiatrische instellingen en scholen. 

in 2012 hebben we in totaal 251 nieuwe kansenmedewerkers via verschillende 

tewerkstellingsinitiatieven over de vloer gehad. Dat is 20% meer dan in 2011. 

Deze stijging komt voornamelijk door een toename van de tijdelijke medewerkers 

en de samenwerkingsinitiatieven met externe partners. 

het aantal artikel 60’ers steeg zelfs met een derde t.o.v. vorig jaar. zij worden 

door het lokale oCmW aan ons ter beschikking gesteld. het oCmW blijft wel 

hun officiële werkgever. 

*Doelgroep wordt Nieuwe Kans

De subsidiërende overheden hanteren de term 

‘doelgroepmedewerkers’. pro Natura vindt dit 

echter te stigmatiserend. Daarom hebben we 

aan onze medewerkers zelf gevraagd welke 

benaming zij verkiezen. Voortaan gebruiken 

we alleen nog ‘nieuwe kansenmedewerkers’ in 

plaats van doelgroepmedewerker. 
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aan het werk voor onbepaalde duur

een sociale Werkplaats stelt mensen tewerk die gedurende lange tijd geen 

job vinden in een klassiek bedrijf, wiens langdurige inactiviteit op de arbeids-

markt veelal te wijten is aan gebeurtenissen en problemen in het persoonlijke 

leven (mentale en fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of een te korte 

scholing).

sinds 2011 heeft pro Natura sociale Werkplaats een erkenning voor onbepaalde 

duur. onze 27 arbeiders krijgen op die manier een veel grotere werkzekerheid 

op langere termijn. op de loonlijst van pro Natura stonden er in 2012 maar liefst 

36 arbeiders. Dit komt omdat er een aantal langdurig zieken zijn die vervangen 

worden met een vervangingscontract. 

De lokale diensteneconomie (lDe) biedt 
   werk op maat: voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt 

   dienstverlening: invulling van lokale noden waar geen/onvoldoende aanbod voor is 

   participatie van werknemers, buurtbewoners en gemeentebesturen 

Via het decreet lokale diensteneconomie voorziet de Vlaamse minister voor 

sociale economie in een loonsubsidie voor de nieuwe kansengroepen en een 

omkaderingspremie in functie van opleiding en begeleiding. 

pro Natura heeft een erkenning voor 39,75 voltijdse equivalenten (12 groenjobs 

inbegrepen). Vanaf 1 januari 2013 moeten alle collectieve invoegbedrijven en 

hun nieuwe kansenmedewerkers omgeschakeld zijn naar de lokale diensten-

economie. onze groenjobs werden dus geleidelijk aan overgeheveld naar het 

LDe-statuut. 

tijdelijk aan het werk 

arbeidszorg voorziet in een begeleid traject voor mensen die moeilijk werk vin-

den in het klassieke en het beschermde tewerkstellingscircuit. zij kunnen met 

behoud van hun vervangingsinkomen zinvol werk uitvoeren dat aangepast is aan 

hun mogelijkheden. het gaat om vrijwillig werk onder begeleiding. Binnen pro 

Natura ontfermen onze arbeidszorgers zich over de moestuin en de verzorging 

van onze schapen. Jaarlijks gaat de groep onder begeleiding op bezoek naar een 

zorgboerderij in zwitserland. 

het werkervaringsplan (Wep+) is een tewerkstellingsproject in samenwerking 

met de VDaB. Gedurende 1 jaar krijgen langdurig werklozen of mensen die 

een leefloon krijgen een nieuwe kans om via opleiding en werkervaring in het 

arbeidscircuit te geraken. 

Via een vormingsgericht aanbod willen voortrajecten jongeren die nog niet voltijds 

kunnen werken omwille van onvoldoende arbeidsattitudes, demotivatie en gebrek 

aan persepectief toch de opstap naar de arbeidsmarkt laten maken. Binnen de con-

text van trajectbegeleiding van deeltijds lerende jongeren moeten voor trajecten 

gezien worden als een eerste schakel in een arbeidsmarktgericht traject.

ik werk bij 

pro Natura 

als vrijwilliger. 

mits kleine 

aanpassingen in 

het werk, kan ik 

met elke ploeg 

mee. Voor mij is dit 

een uitlaatklep die 

ik niet meer zou 

kunnen missen. 

FraNKy, vrijwilliger bij pro Natura
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Doorstroming

het Vlaamse beleid legt de laatste jaren steeds meer de nadruk op doorstroom 

en uitstroom uit de sociale economie naar het klassieke economisch circuit van 

nieuwe kansenmedewerkers.

Bepaalde werkvormen binnen de sociale inschakelingseconomie, zoals het 

Wep+-statuut hebben ook expliciet de doorstroom naar het klassieke circuit 

als doelstelling. 

in onze registratie nemen wij de medewerkers op die doorstromen naar een 

privébedrijf en die na drie maanden nog steeds aan het werk zijn. ook de mede-

werkers met een Wep+-statuut en die een doorstroom realiseren naar een 

duurzame niet gesubsidieerde arbeidsplaats volgens sociale economie Wse 

worden opgevolgd. 

Dankzij onze diverse functieprofielen en competentiemanagement realiseren 

wij ook een interne doorstroming van onze nieuwe kansenmedewerkers. Deze 

zijn opgenomen onder het hoofdstuk 3.3.1 leren en groeien. 

2.4.3. innovatieve projectontwikkeling 

Naast deze activiteiten investeren we in innovatieve projecten. Daarbij gaan wij 

altijd uit van onze hoofddoelstelling: de ecologische kwaliteit van onze leefom-

geving verbeteren door middel van duurzame tewerkstelling en vice versa. 

pro Natura wil ondernemingsinitiatieven ontwikkelen en via projecten op lokaal, 

Vlaams, nationaal en europees niveau middelen genereren om vernieuwende 

impulsen te geven aan de combinatie van natuurbeheer, duurzame streek  ont-

wikkeling landschapszorg, verbetering ecologische kwaliteit van het leefmilieu 

en het creëren van duurzame en zinvolle tewerkstelling.

DoorstroMing nieuWe 

kansenMeDe Werkers  

t.o.v. erkenDe vte

2012

Doorstroom Wep 14%

Doorstroom vaste arbeiders 3%

2016
strategische Doelstellingen 2016

   pro Natura realiseert een doorstroming van nieuwe kansenmedewerkers met 

vast contract van 2% per jaar.

   pro Natura realiseert een doorstroming van nieuwe kansenmedewerkers met 

een tijdelijk contract Wep+ van 25% per jaar.
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innovatieve projecten in 2010

   GriNt: Groen op industrieterreinen (innovatieproject se)

   Kwaliteitswerking: ‘Via kwaliteit en draagvlak naar Duurzame Groei’ 

(innovatieproject se)

innovatieve projecten in 2011

   Kyoto in het pajottenland (Leader project)

   Groenafval en Bermmaaisel van afval tot grondstof via de Containerparken 

en sociale economie (innovatieproject se)

   Natuur en groen: Vraag en aanbod i.s.m. spK (innovatieproject se)

innovatieve projecten in 2012

   samen sterker 

   Gr3: Gras Groene Grondstof  

(diverse europese programma’s esF, iee en interreg 4B)

in ons financieringsbeleid ten aanzien van onze innovatieve projecten, vermijden 

we dubbele subsidiëring en houden we rekening met de europese wetgeving van 

overheidssteun. Voor een aantal subsidies, waaronder de minimis, overstijgen 

we de maximale toegestane steun van 200 000 euro niet. 

Projectsubsidies

 projectsubsidies t.o.v. bedrijfsopbrengsten
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strategische Doelstellingen 2016
pro Natura wenst te participeren in inhoudelijke en innovatieve projecten. 

Deze participaties genereren minimaal 5% van onze bedrijfsopbrengsten. 
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2.4. PRO NAtuRA IN cIjFERS 

pro Natura wil uitgroeien tot een middelgrote, financieel gezonde en goed ge-

organiseerde Kmo, die niet afhankelijk is van onzekere projectfinancieringen en 

loonsubsidies. Wij werken aan de groei van onze inkomsten via onze kernactivi-

teiten en bewaken de personeels- en werkingskosten. 

2.4.1. Bedrijfsresultaten

De bedrijfsopbrengsten stijgen jaarlijks, in 2012 zelfs met 11,5% ten opzichte van 

vorig jaar. Langs de andere kant stijgen ook onze bedrijfskosten. hier nemen de 

personeelskosten met meer dan 72% de grootste hap uit het budget. 

BeDriJfsresultaten  2010 2011 2012

Bedrijfsopbrengsten  € 4.615.046,71 € 4.837.884,34 € 5.393.864,23

ontvangen loonsubsidies € 1.394.658,42  € 1.342.190,18 € 1.555.067,38

Bedrijfskosten in euro € 4.296.170,40 € 4.707.757,35 € 5.334.745,61

personeelskost €  3.148.629,90 € 3.357.487,17 € 3.854.339,99

Winst van het boekjaar  € 232.745,57 € 108.434,55 € 30.215,94

De ontvangen loonsubsidies is een Gri-indicator die zeker in de sector van de 

sociale economie relevant is. omdat we nieuwe kansenmedewerkers tewerk stel-

len, krijgen we loonsubsidies van de overheid. als we de loonsubsidies naast de 

personeelskosten plaatsen, zien we dat aandeel van de loonsubsidies gedurende 

drie jaren geleidelijk afneemt.

strategische Doelstellingen 2016 
elk jaar moet de verhouding loonsubsidies / bedrijfsopbrengsten dalen.

Loonsubsidies t.o.v. bedrijfsopbrengsten   

 personeelskosten t.o.v. bedrijfskosten  

loonsubsidies en personeelskosten
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75%

30,22%

73,29%

27,74%

71,32%

28,83%

72,25%
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De ontvangen subsidies komen voornamelijk van: 

   federale overheid: siNe, sociale maribel, activa, integratie uitkering

   vlaamse gemeenschap: Vlaams subsidieagentschap voor Werk en sociale 

economie, Vop (Vlaamse ondersteuningspremie), ViVo, Via

   europa: Leader, intelligent energy europe, europees sociaal Fonds, iNterreG

   Provincie vlaams-Brabant: klaverbladfinanciering iNL

onder personeelskosten vallen alle personeelsvergoedingen:

   Bezoldigingen

   sociale lasten

   aanvullend pensioen 

   alle premies en bijdragen ten voordele van de werknemers: groepsverzekering, 

hospitalisatieverzekering, verzekering voor aanvullend pensioen, maaltijd- en 

ecocheques, gratis openbaar vervoer, fietsvergoeding

2.4.2. klanten

onze klanten zijn vooral lokale overheden, regionale landschappen, bosgroepen 

en Vlaamse agentschappen (Natuur en Bos, Wegen en Verkeer). 

Van onze gehele werking heeft onze sociale werkplaats het grootst aantal klan-

ten en dit aantal stijgt ook jaarlijks. De meeste van deze klanten zijn openbare 

besturen en hiervoor moeten we telkens intekenen op openbare aanbestedingen. 

De concurrentie ligt hier dus hoger dan bij onze iNL-werking. in Vilvoorde en 

halle heeft pro Natura een structurele samenwerking met de provincie Vlaams-

Brabant waardoor 27 gemeenten een contract aangaan van zes jaar om hun na-

tuur en groengebieden te onderhouden via onze iNL-ploegen. in oost-Vlaanderen 

hebben we geen samenwerkingsovereenkomst met de provincie. het aantal 

gemeenten die beroep doen op onze iNL-ploegen in eeklo ligt dan ook beduidend 

lager dan in Vlaams-Brabant. toch hebben we in 2012 ook hier vier gemeenten 

kunnen overtuigen om in onze iNL-werking te stappen. 

De begrazingsopdrachten zitten ook in de lift. We krijgen jaarlijks niet alleen meer 

klanten, onze bestaande klanten breiden ook de opdrachten uit. zo hebben we in 

2012 voor de eerste keer aan winterbegrazing gedaan voor het Gents havenbedrijf 

en Natuurpunt en zijn we officieel ‘stadsherder’ bij stad Gent. Dat onze schapen 

en herders niet bang zijn van wat spektakel bewijzen de demonstraties voor 

het smaK (kunstenfestival track) en het optreden op het podium van het NtG. 

 aantal klanten begrazing

 aantal klanten iNL

 aantal klanten sW
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klantentevredenheid
in 2012 hebben we voor het eerst een gestructureerde klantentevredenheids-

enquête georganiseerd. Bijna de helft van onze klanten hebben geantwoord. 

Volgende zaken werden bevraagd: 

   tevredenheid over geleverde werk, stiptheid, netheid, klantvriendelijk-

heid, expertise, overleg, communicatie en opvolging

   Belang of meerwaarde van: ecologische manier van werken en tewerk-

stelling van nieuwe kansengroepen

uit dit eerste tevredenheidsonderzoek bleek dat onze klanten meer willen betrok-

ken worden bij de opvolging van het uitvoeringsproces. meer overleg of commu-

nicatie over de stand van zaken van de werken is een must. De iNL-gemeenten 

appreciëren vooral onze expertise en advies (58% is hier zeer tevreden over). onze 

klanten vinden het heel belangrijk dat wij op een ecologische manier werken en 

nieuwe kansengroepen aan het werk zetten. 

het onderzoek en de resultaten werden intern met alle terreinbegeleiders be-

sproken op de kwaliteitsdagen. het rapport van dit onderzoek kan opgevraagd 

worden via linde@ponatura.be

2.3.3. gepresteerde uren

Door de gepresteerde uren nauwkeurig op te volgen, krijgen we inzicht in de 

efficiëntie van onze operationele werking, in onze aanwezigheidscijfers en in de 

indirecte klantenresultaten. Dit is eigenlijk de ruggengraat van pro Natura: hier-

door kunnen we duurzame tewerkstelling creëren. in totaal presteerden we het 

afgelopen jaar meer dan 139 000 uren, een stijging van meer dan 3% t.o.v. vorig 

jaar. Bij het berekenenen van de indicatoren van de gepresteerde uren en de 

‘efficiëntie graad’ maken we een onderscheid tussen onze sociale werkplaats en 

 klantentevredenheid 
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strategische Doelstellingen 2016 
De klanten worden elke twee jaar bevraagd via een gestructureerde enquête.2016

onze hagen zijn 

gesnoeid. Bedankt 

voor de snelle 

respons! en vooral 

aan die mannen 

van de iNL-ploeg 

die in blakende 

zon bij 30° bleven 

doorwerken! 

aLex VaN De WeGhe, namens de bewoners 

van de hutte, Kampenhout
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onze iNL-werking. 

omdat we bij de sociale werkplaats nu nog gebonden zijn aan het wettelijk aantal 

erkende 27 Vte’s, kunnen we theoretisch gezien niet meer presteren dan 51 030 

uren. als we dit in verhouding plaatsen met de werkelijk gepresteerde uren 

(= uren die we doorrekenen aan de klant) krijgen we een soort ‘efficiëntiegraad’. 

Dit percentage zien we jaarlijks positief evolueren en in 2012 hebben we zelfs 

al 86% van de maximaal te presteren uren bereikt. Door minder afwezigheden, 

minder tijdverlies bij het vertrek van de ploegen en door een grondige voor-

bereiding van de opdrachten, kunnen we hier nog meer uit halen.

 

het monitoren van de efficiëntie binnen de iNL-werking is een ietwat ingewik-

kelder verhaal. De gemeentebesturen sluiten een samenwerkingsovereenkomst 

af voor een bepaald urenpakket dat moet worden gepresteerd in de loop van een 

werkingsjaar. meer of minder uren presteren dan het overeengekomen uren-

pakket is niet efficiënt. het komt er dus op aan om de 100% zo dicht mogelijk te 

benaderen. het is echter ook belangrijk om te weten of de gepresteerde uren 

ook effectief door de eigen mensen zijn gebeurd of via de inzet van anderen 

(bv. inhuren van de sociale werkplaats op piekmomenten). het omgekeerde 

kan echter ook. als de iNL-ploeg heel efficiënt werkt met mensen die steeds 

aanwezig zijn, is het ook mogelijk om de extra uren (boven de 100%) extra te 

valoriseren via ondersteunende werkzaamheden voor onze sociale werkplaats.

 

uit de tabel blijkt dat er in 2010 veel te veel ‘gratis’ uren werden gepresteerd. 

13% van de uren moesten worden overgedragen naar het volgende jaar of wer-

den ‘kwijtgescholden’. sinds 2010 wordt er intern meer aandacht besteed aan 

deze vorm van efficiëntie en dat is ook te merken aan de kleinere structurele 

overschotten.

strategische Doelstellingen 2016
   sociale Werkplaats: de gefactureerde uren moeten minstens 80% bedragen van 

het aantal uren dat we maximum kunnen presteren op basis van het aantal Vte.

   iNL-werking: het aantal werkelijk gepresteerde uren mag niet meer bedragen 

dan het aantal verkochte uren.

gePresteerDe uren 2010 2011 2012

sociale werkplaats

aantal werkelijk gepresteerde uren 34 309 37 768 43 714

maximum te presteren uren 51 030 51 030 51 030

efficiëntie 67% 74% 86%

inl vlaams-Brabant

aantal werkelijk gepresteerde uren 85 224 85 045 84 972

Verkocht urenpakket van alle gemeenten 75 690 77 865 79 823

efficiëntie 113% 109% 106%

totaal aantal uren 132 046 134 882 139 392

2 | Duurzaam ondernemen
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2016

strategische Doelstellingen 2016
   pro Natura wordt door alle stakeholders beschouwd als een transparante en 

betrouwbare partner. 

   pro Natura betrekt op actieve wijze haar raad van advies bij de ontwikkeling 

van haar beleid en zorgt ervoor dat deze raad van advies een relevante weer-

spiegeling is van haar stakeholders. 

2.5. kWAlItEIt

pro Natura vertaalt systematisch alle kernactiviteiten, bedrijfsprocessen en 

duurzaamheidsparameters in procedures en actieplannen. Deze procedures 

en afspraken zitten vervat in een kwaliteitshandboek. het kwaliteitshandboek 

is raadpleegbaar via intranet en via een kaft in elke vestiging.

De bekendmaking van het kwaliteitsbeleid bij alle medewerkers gebeurt op onze 

kwaliteitsdagen. Vijf keer per jaar zitten we met de omkadering van pro Natura 

samen om de kwaliteitsprocedures te ontwikkelen en op te volgen. onze arbei-

ders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief en via een persoonlijk gesprek. in 

het communicatiebeleid is er plaats gemaakt om procedures bekend te maken. 

Bij elk teamoverleg wordt minstens 1 procedure samen doorgenomen. 

We willen blijven werken aan een verbetering van de kwaliteit en de efficiën-

tie. externe auditors van het europees sociaal Fonds(esF) voeren een 3-jaar-

lijkse audit uit volgens het eFQm-model en kennen op basis hiervan het esF-

kwaliteitslabel toe. Wij willen dit label in 2013 krijgen. 
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2.6. StAkEHOlDERS

pro Natura is een onafhankelijke, transparante organisatie, met positieve uit-

straling en met een relevante maatschappelijke verankering. pro Natura stelt 

samenwerking met andere bedrijven (al dan niet uit de sociale economie) als 

strategisch prioritair thema. Wij maken dan ook veel werk van het opbouwen 

van een goede relatie met al onze stakeholders. 

   het adviesbureau Febecoop ondersteunde pro Natura bij het ontwikkelen van 

een stakeholdersbeleid. Vanuit de stakeholderanalyse werd een inventaris 

opgemaakt van alle stakeholders van pro Natura. aan de hand van de wegings-

factoren invloed- afhankelijkheid- interesse- macht- legitimiteit- dringendheid 

werd uiteindelijk een top 12 van verschillende stakeholders behouden. Voor 

deze top 12 bepaalden we de acties om hen te informeren en te betrekken bij 

het beleid van pro Natura. 

   eén van de acties om de interactie met onze stakeholders te verhogen, was 

het oprichten van een raad van advies in 2011. We trachten de raad van 

advies zo samen te stellen dat elke stakeholdersgroep vertegenwoordigd is. 

toch merken we dat het aantrekken van nieuwe leden noodzakelijk is om de 

dynamiek in deze adviesraad te houden.

   in het voorjaar 2012 kregen we een sociale audit in het kader van ons stake-

holdersbeleid. Volgens deze audit moet de werking van de raad van advies 

meer geformaliseerd worden en de acties uit het stakeholdersbeleid verder 

ontwikkeld worden. 

  op 18 december 2012 organiseerden we ons eerste stakeholdersoverleg naar 

aanleiding van dit duurzaamheidsverslag.
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ondernemen
Pro Natura stimuleert mensen

als we het ritme 

van eduardo 

volgen dan zijn we 

vlug moe. maar 

hij is een goede 

chef, streng en 

rechtvaardig. 

De ploeg van opwijk

3 | Mensvriendelijk

pro Natura wil een volledige waaier aan trajecten, zijnde opleiding, werk ervaring 

en duurzame jobs aanbieden in het kader van wat wij zelf noemen ‘nieuwe kan-

sen tewerkstelling’ 

pro Natura stimuleert werk in de streek en coacht mensen die moeilijk werk 

vinden. Via verscheidene tewerkstellingsinitiatieven geven wij onze arbeiders 

de kans om te leren via ervaring en zo door te stromen naar de klassieke ar-

beidsmarkt. We ondersteunen hen om een werkattitude aan te leren waardoor 

ze makkelijker weer opgenomen worden in de gemeenschap. zo krijgen ze een 

positief zelfbeeld, belang van eigenwaarde en voelen ze zich thuis. Dit heeft tot 

gevolg dat zij meer structuur krijgen in hun leven en meer kansen om te slagen 

in een nieuwe carrière in de profitsector of bij pro Natura.

Wij willen toonaangevend zijn in de ondersteuning van onze medewerkers om 

ten volle hun potentieel te ontwikkelen, met respect voor hun persoon en welzijn 

en met aandacht voor een veilige werkomgeving. 

3.1. PERSONEElSBEStAND

op 31 december 2012 had pro Natura 140 medewerkers op de loonlijst staan. De 

verdeling tussen arbeiders en bedienden blijft doorheen de jaren redelijk constant. 

ongeveer 75% van onze medewerkers heeft het statuut van arbeider (nieuwe 

kansen medewerkers). op 31 december 2012 telde pro Natura een omkadering van 

34 bedienden waarvan bijna de helft als terreinbegeleider instaat voor het coachen 

van de arbeiders op het veld. zij zorgen voor de perfecte uitvoering van de groen- en 

natuurprojecten van onze klanten. onze terreinbegeleiders zijn de draaischijf van 

de werking: zij zorgen voor een tevreden klant en voor een gemotiveerde ploeg.

een sterk uitgebouwde omkadering is noodzakelijk omdat pro Natura naast de 

begeleiding op terrein ook heel wat inspanningen doet op vlak van competentie-

management en adminstratieve verantwoording. De dames van onze sociale cel 

ondersteunen de arbeiders bij hun tewerkstellingstraject en hun portfolio en 

werken hiervoor samen met de lokale VDaB. Daarnaast hebben we ook de nodige 

expertise in huis om onze activiteiten in het kader van innovatie, natuurontwik-

keling en ecologisch advies uit te bouwen. alle bedienden hebben een contract 

van onbepaalde duur.
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het aantal erkende Vte (voltijds equivalent ) is de meest objectieve parameter 

om de evolutie van onze arbeiders of nieuwe kansenmedewerkers op te vol-

gen en om ons groeipotentieel te meten. alleen is onze organisatie meer dan 

een verzameling van Vte’s. Door de tijdelijke contracten en de jaarlijkse werk-

ervaringsinitiatieven kennen we een groot personeelsverloop bij onze nieuwe 

kansenmedewerkers. omdat deze actieve groep ook wat administratie en indi-

viduele trajectbegeleiding vraagt, willen we deze beter volgen. 

pro Natura streeft naar een gezond evenwicht tussen werk en gezin. hiervoor 

hebben we voor de arbeiders en de terreinbegeleiders de vierdagenwerkweek 

ingevoerd. De vraag naar deeltijds werken neemt hierdoor af. in 2012 heeft 1 

bediende en 1 arbeider ouderschapsverlof opgenomen. een medewerker werkte 

deeltijds in het kader van arbeidsduurvermindering. Door de economische situ-

atie moeten we vanaf 2014 geleidelijk naar de 5-dagen-werkweek evolueren. ook 

door een stijgend aantal arbeiders die de leeftijd van 55 jaar zullen bereiken, 

rekenen we erop dat de vraag naar deeltijds of aangepast werk zal stijgen.

Personeelsverloop per leeftijd
het totale verlooppercentage werd berekend door het aantal werknemers dat uit 

dienst is gegaan tijdens het jaar te delen door het aantal werknemers in dienst 

gedurende het jaar x 100.

het gaat om het verloop en de personeelsbewegingen bij structurele tewerkstelling. 

D.w.z. arbeiders met een vast contract en meer dan 31 dagen in dienst, bedienden 

meer dan 65 dagen. Bijzondere statuten werden uitgesloten zoals studenten en Wep+. 

in 2012 bedroeg het personeelsverloop bij de arbeiders 8,5% tegenover 14% vorig 

jaar. het verloop is hier opmerkelijk gedaald. Bij de bedienden is het verloop 

echter gestegen met bijna 10% t.o.v. 2011. Van de 45 bedienden die in 2012 bij pro 

Natura werkten is er datzelfde jaar 22,5% al dan niet vrijwillig uit dienst gegaan. 

het personeelsverloop is zowel bij arbeiders als bij bedienden het grootst bij de 

leeftijdsgroep tussen de 30 en de 50 jaar. 
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aantal nieuWe kansenMeDeWerkers 2010 2011 2012 aantal erkenDe vte 

sociale werkplaats (vast) 32 37 36 27

LDe (vast) 44 46 46 39,75

totaal vast 76 83 82 66,75

Wep+ (tijdelijk) 40 40 37 22

arbeidszorg (tijdelijk) 5 13 12 5

Deeltijds lerenden (tijdelijk) 4 4 9 0,5

totaal tijdelijk 49 57 58 27,5

2016
strategische Doelstellingen 2016
pro Natura streeft ernaar vast werk te creëren voor ongeveer 90 erkende vte 

nieuwe  kansenmedewerkers en tijdelijk werk voor ongeveer 40 Vte nieuwe 

kansenmedewerkers
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3.2. DIVERSItEIt

in 2011 hebben we een diversiteitsplan opgesteld. Dit plan zorgt ervoor dat we 

specifieke aandacht besteden aan allochtonen, 50-plussers en personen met 

een arbeidshandicap door o.a. het uitbreiden van onze wervingskanalen, het 

opstellen van een gedragen competentie-, opleidings- en loopbaanbeleid. in het 

kader van dit diversiteitsplan bieden we gratis Nederlandse les aan op vraag van 

onze medewerkers. 

ook bij ons aanwervingsbeleid staat diversiteit voorop. Wij screenen de kandi-

daten op vlak van hun kwaliteiten ongeacht het geslacht, handicap, etnische 

afkomst of nationaliteit. 

Man – vrouw
omdat onze kernactiviteiten zich hoofdzakelijk buiten afspelen, hebben we bijna 

uitsluitend mannelijke arbeiders in dienst. in 2012 was dit 96%. Behalve bij 

onze herders: onze herderploeg telt zelfs meer vrouwen dan mannen. Bij de 

bedienden zijn er meer vrouwen dan bij de arbeiders, ook al is er hier ook nog 

geen sprake van een evenwicht. Bij onze stafmedewerkers kan je wel spreken 

van een inhaalbeweging van de vrouwen. hier zijn 4 op 9 vrouw.

Personeelsverloop arbeiders  

met contract onbepaalde duur

Personeelsverloop bedienden

15

2016strategische Doelstellingen 2016

pro Natura heeft een evenwichtig en volledig geïntegreerd diversiteitsbeleid.
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  leeftijd
pro Natura heeft medewerkers (arbeiders + omkadering) uit alle leeftijdscatego-

rieën, ook al zien we dat er toch een opvallend groot aandeel oudere werknemers 

zijn. Bijna 40% van onze medewerkers is ouder dan 45 jaar. De gemiddelde leeftijd 

van onze arbeiders is 41 jaar. De gemiddelde leeftijd van onze bedienden is 39 jaar.

Plan oudere werknemers

omdat we toch een hoge graad oudere werknemers hebben, hebben we een 

werkgelegenheidsplan opgesteld. Dit werkgelegenheidsplan bevat meerdere 

maatregelen om de arbeidsparticipatiegraad van werknemers van 45 jaar en 

ouder te verhogen door ze aan het werk te houden. hierin staan de loopbaan-

ontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen pro Natura en de mogelijkheden 

voor het aanpassen van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden centraal. 

Langs de andere kant zijn we ons ervan bewust dat er binnen 10 jaar een pen-

sioneringsgolf op ons afkomt. We zullen dan ook werk maken van een leeftijds-

specifieke indienstneming van jonge arbeiders. 
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ik leer 

verschillende 

culturen kennen en 

dat maakt de sfeer 

hier plezant. 

het is niet altijd 

even gemakkelijk 

om elkaar te 

begrijpen, maar ik 

vind het belangrijk 

dat we mensen 

helpen die moeilijk 

een job vinden. 

iLir, ploegbaas pro Natura

Multicultureel 
pro Natura heeft een multicultureel personeelsbestand. zowel in ons arbeids-

reglement als in de onthaalbrochure, die met elke medewerker wordt doorgeno-

men op de eerste werkdag, worden de omgangsvormen duidelijk vermeld. alle 

werknemers moeten met de nodige eerbied en beleefdheid met elkaar omgaan. 

We zijn ervan overtuigd dat de etnische afkomst van een werknemer op het ter-

rein een grotere impact heeft dan de nationaliteit. Vanaf 2012 wordt bij de intake 

van nieuwe medewerkers ook hun etnische afkomst geregistreerd. tot op heden 

hebben we nog geen officiële klachten i.v.m. discriminatie of racisme gekregen.

70% van alle medewerkers bij pro Natura is van Belgische afkomst. 30% heeft een 

andere etniciteit en 19% van al onze medewerkers heeft een andere nationaliteit 

dan de Belgische. Volgende landen komen het vaakst voor als land van herkomst: 

Congo, marokko, senegal, turkije, de voormalige oostbloklanden en rusland. 

gemiddelde leeftijd werknemers 
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3.3. lEREN EN gROEIEN

3.3.1. competentieontwikkeling

Competenties spelen een belangrijke rol bij het economische succes van orga-

nisaties. een strategisch personeelsbeleid heeft oog voor de competenties van 

de medewerkers. het brengt de competenties in kaart, meet ze en stimuleert 

actief de ontwikkeling ervan. 

in het kader van het PoP-programma* voor levens-

lang leren en competentiemangement hebben we 

een instrument ontwikkeld op maat van de doel-

groep. het portfolio (‘mijn opleidingspaspoort’) 

wordt gebruikt als instrument voor o.a. intake, persoonlijk ontwikkelingsplan 

(pop) en individueel Vto-plan. aan de hand van dit portfolio kunnen onze me-

dewerkers zelf hun evolutie opvolgen en kan de organisatie de volledige inzet-

baarheid van de talenten en capaciteiten van onze medewerkers garanderen. 

tijdens het pop-gesprek (1 keer per jaar) worden ook de Vto-behoeften en noden 

geformuleerd. tijdens de opvolging- en evaluatiegesprekken worden de gevolgde 

Vto-activiteiten geëvolueerd naar inhoud en relevante kennis of vaardigheden 

voor de medewerker zelf, het team en pro Natura.

in 2010 hebben we de verschillende functieprofielen en aangepaste evaluatie-

instrumenten voor de arbeiders ontwikkeld. arbeiders kunnen bij pro Natura 

doorstromen van een tijdelijk Wep+-contract, naar een vast statuut als groen-

arbeider, polyvalent arbeider, gespecialiseerd arbeider of herder of materiaal-

meester. Daarna kunnen onze gespecialiseerde arbeiders doorstromen naar 

een leidinggevende functie als hulpploegbaas en vervolgens ploegbaas. Via een 

intensieve workshop werden de terreinbegeleiders die de arbeiders begeleiden 

en evalueren op het terrein getraind om deze profielen effectief toe te passen 

tijdens de evaluatie- en persoonlijke ontwikkelingsprocessen. 

in 2012 konden we 5 arbeiders met een Wep+-contract in dienst nemen voor 

onbepaalde duur, is er 1 arbeider doorgestroomd naar hulpploegbaas en 1 hulp-

ploegbaas is doorgestroomd naar ploegbaas.

Gespecialiseerde 

arbeiders kunnen 

doorstromen naar 

een leidinggevende 

functie als 

hulpploegbaas en 

ploegbaas.

* pop is een persoonlijk ontwikkelingsplan  

waar de individuele opleidingsbehoeften  

van de medewerkers worden besproken.
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Vanaf 2013 introduceren we een specifieke, intense interne opleiding voor ar-

beiders die willen doorstromen naar een leidinggevende functie als ploegbaas 

of hulpploegbaas. om te kunnen doorstromen naar een leidinggevende functie 

moet men minstens voldoen aan drie voorwaarden: 

   in het bezit zijn van rijbewijs Be

   Getuigschrift ‘ehBo nijverheidshelper’

   Getuigschrift ‘Begeleiding van doelgroepmedewerkers op de werkvloer’

De opleidingskosten worden door pro Natura betaald. 

in 2012 zijn de profielen voor alle functies van de bedienden geconcretiseerd. Nu 

heeft elke medewerker bij pro Natura een volledige en overzichtelijke functie-

kaart met competenties, taken, vaardigheden en kennisvereisten.

DoorstroMing naar hogere functie 2010 2011 2012

aantal tijdelijke arbeiders die doorstromen 

naar een vast contract bij pro Natura
2 5 5

aantal arbeiders die doorstromen naar 

hulpploegbaas 
1 2 1

aantal hulpploegbazen die doorstromen 

naar ploegbaas
0 0 1

aantal ploegbazen die doorstromen naar 

bediendenstatuut als terreinbegeleider
0 1 0

3.3.2. opleidingen 

in 2011 maakten we werk van het opstellen van een gedragen Vto (Vorming, 

training en opleiding)-beleid. het Vto-beleidsplan is een lange termijn strategie 

en omvat de visie en afspraken van pro Natura over training, opleiding en vorming 

van de pro Natura medewerkers. het doel is om alle medewerkers minstens 2 

dagen (15,2 uren) per jaar een opleiding (intern of extern) te laten volgen. Voor 

de interne opleidingen stelt onze instructeur een aanbod samen op basis van 

de resultaten van de verschillende pop-gesprekken. Kennisoverdracht is een 

essentieel onderdeel van ons Vto-beleid. 

Veilig met de 

kettingzaag werken 

is zeer belangrijk.

pasCaL, intern instructeur bij pro Natura
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omdat we pas vanaf 2012 het Vto-beleid toepassen en opvolgen hebben we 

enkel cijfers voor dit jaar. We registreren alle opleidingsuren (zowel interne als 

externe Vto-activiteiten) van onze bedienden en van onze vaste arbeiders. De 

opleidingsuren van onze nieuwe kansenmedewerkers met een tijdelijk contract 

zoals Wep+, artikel 60, arbeidszorg, … hebben we bewust niet mee opgenomen 

omdat zij sowieso een voltijds leertraject doorlopen. als promotor geven wij hen 

de kans om naast een interne technische opleiding ook een arbeidsattitude-

training, een sollicitatietraining en Nederlands te volgen.

5 dagen opleiding voor onze nieuwe kansengroepen! 
Naast de aangeboden interne opleidingen (kettingzagen, bosmaaien, planten-

kennis, …) krijgen onze medewerkers op individuele vraag de kans om externe 

opleiding te volgen. in 2013 krijgen alle terreinbegeleiders en hulpploegbazen  

en ploegbazen een uitgebreide opleiding ehBo/nijverheidshelper. alle arbeiders 

krijgen een korte opleiding ehBo. 

Naast het minimum van 15,2 opleidingsuren per jaar maken we jaarlijks een 

minimumbudget van 100 euro per medewerker vrij voor de opleiding. De wer-

kelijke opleidingskost per medewerker is echter veel hoger. in 2012 bedroeg dit 

434 euro per medewerker. om de gemiddelde opleidingskost per medewerker 

te berekenen tellen we de volgende gegevens mee: 

   de kosten van de interne instructeur (netto jaarloon)

   de kosten van de externe opleidingsverstrekkers 

   het bedrag van het verlies van inkomsten 
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in 2012 volgden 

onze vaste 

arbeiders 

gemiddeld 21,8 

uren opleiding. 

onze bedienden 

12,8 uren. 
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3.4. VEIlIg EN gEzOND

We hebben drie interne preventieadviseurs die de veiligheid en gezondheid, of 

breder beschouwd welzijn op het werk, nauwlettend opvolgen en optimaliseren.

onze organisatie is op de 7 welzijnsdomeinen actief:

   Veiligheid op het werk

   Gezondheid op het werk

   psychosociale belasting

   arbeidshygiëne

   ergonomie

   Leefmilieu

   Verfraaiing op de werkplaatsen

het preventieplan wordt jaarlijks besproken op het syndicaal overleg. in 2012 

was het prioritair thema signalisatie op de openbare weg. er werd geïnvesteerd 

in signalisatiemateriaal (o.a. koffer met borden), ViC-kaarten werden opgemaakt 

en alle arbeiders en terreinbegeleiders hebben een interne opleiding gevolgd 

over het gebruik van het signalisatiemateriaal.

in het jaaractieplan van 2013 worden volgende actiepunten verder uitgewerkt: 

1.  risico analyse van de machines en toestellen

2.   Verbeteren infrastructuur / herschikking lokalen bedienden / kleedruimtes 

van de arbeiders zowel in halle, eeklo als Vilvoorde

3.  opmaken van de indienstnemingfiches voor machines

4.  opmaak van een signalisatieplan, een evacuatieplan en een noodplan

5.   aankoopbeleid en gebruikssysteem voor kledij, persoonlijk Beschermings 

materiaal en veiligheidsmateriaal

6.  ergonomie bureaumedewerkers

elke nieuwe medewerker krijgt een basispakket werkkledij. maar één van de 

meest besproken klachten op het Comité ter preventie en Bescherming op het 

Werk is dat van verloren, beschadigde of versleten kledij. Daarom hebben we 

een bonnensysteem geïmplementeerd om hun kledij te vervangen indien deze 

versleten, stuk of verloren is. op deze manier zijn ze zelf verantwoordelijk voor 

hun kledij en proberen we de kosten te drukken. 
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Die ene keer dat 

ik niet kon komen 

werken, voelde ik 

mij niet goed omdat 

ik mijn ploeg in de 

steek liet.

eLi, arbeider pro natura
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een basispakket werkkledij kost per medewerker gemiddeld 214 euro. De gehele 

outfit om veilig te kunnen werken (persoonlijke Beschermings materiaal) kost 

per medewerker gemiddeld 134 euro. 

3.4.1. aanwezigheid

in 2012 hadden we een totaal gemiddeld verzuimpercentage van 12,9%. uit 

onderzoek blijkt dat in 2008 het gemiddelde ziekteverzuimpercentage op de 

Belgische arbeidsmarkt 5,3% bedroeg. het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 

in de Vlaamse sociale werkplaatsen (11,3%) ligt een heel stuk hoger dan het 

Belgisch gemiddelde, maar is nog steeds minder dan het gemiddelde van pro 

Natura. als we enkel kijken naar het verzuimpercentage van de arbeiders is er 

een nog groter verschil te merken. Bovendien stijgt dit gemiddelde jaarlijks. in 

2012 werden van de 100 werkdagen 16 dagen ziek gemeld.

om ons hoog verzuimpercentage aan te pakken, hebben we in 2011 een aanwezig-

heidsbeleid ontwikkeld. We kozen voor een positieve i.p.v. sanctionerende aanpak 

van problematische afwezigheden d.m.v. individuele opvolging en gesprekken. 

ziekteverzuim
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8%
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14%

16%

18%
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2%

6%

13,3%

5%

11,5%

15,2%

8%

13,5%

16%

4%

12,9%

2010 2011 2012
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 Verzuim % arbeiders

 Verzuim % bedienden

 totaal verzuim %

2016
stratgische Doelstellingen 2016
We streven jaarlijks naar een  vermindering  met  2% t.o.v. het totale verzuim-

percentage van het vorige jaar. in 2013 streven we dus naar eeen verzuim percentage 

van 11,7% (= 2% van 12)
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arBeiDsongevallen 2010 2011 2012

aantal arbeidsongevallen 11 9 8

aantal dagen afwezig wegens 

arbeidsongeval
304 141 49

Frequentiegraad (F.G.) 32,95 25,79 40,71

Werkelijke ernstgraad (e.G.) 1,46 0,05 0,26

zowel het aantal ongevallen als het aantal dagen afwezig wegens arbeidsonge-

vallen daalt jaarlijks. 

om het belang en de evolutie van de arbeidsongevallen te kunnen meten en ver-

gelijken wordt echter gebruik gemaakt van twee indicatoren: de frequentiegraad 

en de ernstgraad. Niet het aantal werknemers, wel het totaal aantal gewerkte 

uren (blootstelling aan het risico) wordt hierbij gehanteerd.

 

Deze graden kunnen goed vergeleken worden met andere bedrijven uit dezelfde 

sector. ook al is pro Natura in drie sectoren actief, we volgen enkel de indicatoren 

op van de sector bosbouw. Dit omdat pro Natura sociale werkplaats effectief 

actief is in de bosbouw en het risico op arbeidsongevallen er veel hoger is dan 

in de andere sectoren waar pro Natura actief is (sociale tewerkstelling en de 

sector van milieu en mobiliteit).

De gemiddelde frequentie en werkelijke ernstgraad voor het jaar 2012 in de 

bosbouw bedraagt 54,51 F.G. en 2,27 e.G. pro Natura zit ruim onder dat gemid-

delde met 40,71 F.G. en 0,26 e.G. 

3.5. MEDEWERkERSBEtROkkENHEID

een medewerker van pro Natura voert zijn opdracht met passie uit. Dit wil zeg-

gen loyaal, gemotiveerd en bekwaam.

onze medewerkers behoren naast onze klanten en partners tot de top 3 van 

stake holders. Daarom gingen we in 2011 via een tevredenheidsenquête na op 

welke manier onze bedienden het liefst betrokken worden, hoe zij hun werk 
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ervaren en hoe de werking naar hen toe kan verbeterd worden. 60% van alle 

bedienden gaf respons. alhoewel de meeste (65%) tevreden zijn over hun werk 

bij pro Natura, kwamen er ook drie verbeterpunten naar boven: duidelijke com-

municatie en overleg over de verschillende vestigingen en niveaus; duidelijker 

en ambitieuzer verlonings- en bonusbeleid; beleid omtrent persoonlijke ontwik-

keling en vorming.

in 2013 gaan we ook de betrokkenheid van onze arbeiders bevragen.

ondertussen hebben we een vto-beleid geïmplementeerd en is er 4 keer per 

jaar een overkoepelend (met alle vestigingen samen) overleg via de kwaliteits-

dagen. het verloningsbeleid van pro Natura ligt momenteel ter bespreking in 

de ondernemingsraad.

ad hoc bevragen we ook alle medewerkers over thema’s die dagelijkse werking 

en het welzijn van de medewerkers aanbelangen. zo hebben we in 2012 een 

rondvraag gedaan bij alle terreinbegeleiders over de invoering van een algemeen 

rookverbod op het terrein. Net 55% kon zich hier niet achter scharen en vond 

een consequentere opvolging van het bestaande rookbeleid meer opportuun. 

gestructureerd overleg binnen Pro natura:

   staf en coördinatorenoverleg (maandelijks)

   overleg sociale cel en overleg preventie (tweemaandelijks)

   syndicaal overleg (maandelijks) ondernemingsraad (or) en Comité ter 

preventie en bescherming op het werk (CpBW)

   teamvergadering met terreinbegeleiders per vestiging (tweemaandelijks)

   Jaarlijks: 3 kwaliteitsdagen en een teambuilding voor alle bedienden en 

hulpploegbazen met workshops over duurzaamheids- en kwaliteitsbeleid

   Jaarlijks voor alle personeelsleden (receptie, vergadering en uitstap) met 

infomomenten om strategische doelstellingen en concrete procedures 

kenbaar te maken. 

   toolboxmeetings en veiligheidskwartiertjes op het terrein zijn uitgewerkt, 

maar worden (nog) niet op herhaaldelijk tijdstip toegepast.

   tevredenheidsenquete arbeiders en bedienden (tweejaarlijks).

MeDeWerkersBetrokkenheiD 2010 2011 2012

percentage van het totale personeels bestand dat 

in de ondernemersraad zit

3% 3% 5%
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2016
strategische Doelstelling 
elke werknemer is fier dat hij of zij voor pro Natura werkt en wenst zijn engage-

ment, taakstellingen en verantwoordelijkheden voor langere termijn op te nemen.

De tevredenheid van onze medewerkers wordt elke twee jaar bevraagd.
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ondernemen4 | Milieuvriendelijk

Vanuit onze missie zetten wij al 100% in op grondgebonden ecologie. het creëren 

van meer en betere natuur is onze corebusiness. het spreekt voor zich dat wij 

dan ook verder gaan dan het minimaal opvolgen van de milieuwetgeving. We 

streven voortdurend naar een verbetering van onze milieu- en energieprestaties 

met maximale aandacht voor preventie. en we zijn op veel vlakken pionier: bv. 

door het stimuleren en sensibiliseren van gemeenten omtrent gifvrij beheer 

binnen het kader van ‘zonder is gezonder’ of door het gebruiken van autochtoon 

plantmateriaal.

‘milieu’ is een ruim domein dat verschillende deelthema’s omvat. onze stake-

holders vinden volgende milieuaspecten het meest relevant voor pro Natura en 

zijn ervan overtuigd dat we hierop impact kunnen uitoefenen en er binnen onze 

werking de nodige indicatoren kunnen aan koppelen. 

1.  mobiliteit

2.  energie 

3.  Duurzaam materiaalbeheer

4.  Biodiversiteit

4.1. MOBIlItEIt

op vlak van mobiliteit maken we een onderscheid tussen het meten van indi-

catoren voor het zakelijk verkeer (verkeer in opdracht van pro natura) en het 

woon-werkverkeer. 

Voor het woon-werkverkeer promoten wij alternatieven voor het autoverkeer of 

het voorkomen van autoverplaatsingen. zo kunnen stafmedewerkers telewerken, 

wordt carpooling aangemoedigd en maken we woon-werkverplaatsingen met 

openbaar vervoer gratis door een derde betalingssysteem. 

Fietsers krijgen een fietsvergoeding. toch merken we dat we hier nog een grotere 

inspanning zullen moeten leveren. het aantal mensen die met de fiets naar het 

werk komen stijgt, maar de gebruikers van het openbare vervoer daalt. er komen 

ook nog veel medewerkers met de eigen wagen werken. Vanaf 2013 zullen we 

deze automobilisten en het aantal carpoolers ook in de statistieken opnemen. 

Pro Natura realiseert meer en betere natuur

pro Natura heeft 

een maaibeurt 

uitgevoerd aan 

de renbaan in 

Dilbeek. De vissers 

en wandelaars zijn 

gelukkig om terug 

gebruik te kunnen 

maken van de 

zitbanken. 

W. LaNNoo Dilbeekse Vissers
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pro Natura heeft haar kernprocessen en werkplanning zo aangepast dat de 

bedrijfswagens waarmee de ploegen naar de werkopdracht rijden altijd vol zit-

ten. op deze manier trachten wij het zakelijk verkeer van de ploegen zo efficiënt 

mogelijk te organiseren. 

Daarnaast heeft pro Natura nog 17 bedrijfswagens die ook voor privé-doeleinden 

mogen gebruikt worden. 

in totaal hebben we 46 wagens die in 2012 meer dan 700.000 km hebben gereden. 

Met een gemiddeld verbruik van 10,33 liter per 100 kilometer. onze impact op 

de Co2-uitstoot is te groot en een mobiliteitsbeleid dringt zich op. 

om ons verbruik te verminderen en al onze medewerkers bewust te maken van 

onze impact hierop stellen we enkele concrete acties voorop:

   het opstellen en implementeren van een gedragen mobiliteitsbeleid waar 

het beperken van de privé-kilometers voor de bedrijfswagens van voordeel 

van alle aard en het bevorderen van het fietsgebruik en openbaar vervoer 

centraal staan. 

   elke medewerker met een bedrijfswagen of die in opdracht van pro Natura 

rijdt, is verplicht om de bandenspanning na te kijken (dit wordt bijgehouden 

via technische fiche in de auto).

   We willen alle wagens ouder dan 10 jaar vervangen door nieuwe zuinige 

wagens. 

   We willen op termijn alle bedrijfswagens overschakelen op (CNG) gas en in 

een latere fase op biomethaan.

4.2. ENERgIE

als gevolg van het stijgend energieverbruik en de opwarming van de aarde 

zijn verantwoord energieverbruik en de beperking van schadelijke emissies 

een belangrijke uitdaging voor bedrijven uit alle sectoren geworden. als grote 

afnemers van energie spelen bedrijven een sleutelrol, maar er wordt ook op 

bedrijven gerekend om innovatieve technologische oplossingen te leveren voor de 

uitdagingen op energievlak. Daarom is een bewust verbruik van energie absoluut 

noodzakelijk binnen pro Natura. 

4 | Milieuvriendelijk ondernemen
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Wij opteren om onze voetafdruk op vlak van energie te verkleinen via energie-

besparing, het gebruiken van milieuvriendelijke energie en het compenseren 

van ons gebruik.

De eerste stap bij rationeel energiegebruik is het in kaart brengen van ons 

huidig energieverbruik. Voor onze vestigingen in eeklo en halle registreren 

wij de verbruiken van water en elektriciteit. het verbruik in Vilvoorde werd niet 

opgenomen aangezien het kantoor inmiddels al twee keer verhuisd is. in eeklo 

gebruiken we naast een gasvuur, voornamelijk onze pelletkachel en open haard 

om onze ruimtes te verwarmen. in halle verbruiken we jaarlijks 6000 liter mazout 

(forfaitair bedrag). 

energieverBruik geBouWen 2010 2011 2012

elektriciteit verbruik 17579 kwh 11357 kwh 18791 kwh

Leidingwaterverbruik 235 m³ 401 m³ 244 m³

het verbruik van het leidingwater in 2011 kent een extreme piek. Dit komt omdat 

we een lek in de waterleiding hadden in onze vestiging in halle. 

in het kantoorgebouw en de ruimte van de arbeiders in eeklo hebben we isolatie 

geplaatst. We gebruiken regenwater i.p.v. leidingwater voor het doorspoelen van 

toiletten, het schoonmaken, vaatwas, wasmachine, douche. eigenlijk voor alles 

behalve als drinkwater of om te koken.

op vlak van milieuvriendelijke energie maken we binnenkort de overstap naar 

ecopower. zij bieden 100% hernieuwbare energie aan en is bovendien een 

co öperatieve vennootschap. 

in de vestiging in eeklo geven we demonstraties aan scholen over de aanwezige 

duurzame energietechnieken: zonnepanelen, zonneboiler, waterzuivering via 

biorol en rietveld. Vermits deze reeds lang zijn aangesloten, is de impact ervan 

op ons energieverbruik moeilijk in getallen te vatten. 

uitstoot van Co2 en andere emissies kunnen, ondanks energiebesparingen, nooit 

volledig vermeden worden. er zijn wel manieren om dit te compenseren en zo het 

broeikaseffect tegen te gaan bv. door het aanplanten van bossen of investeren 

in Co2-reducerende projecten of hernieuwbare energie. 

pro Natura wil met gemeenten en intercommunales duurzaam gaan samen-

werken om hun maaisel tot grondstof voor groene energie om te zetten. Door te 

investeren in het project Gras Groene Grondstof en zo milieuvriendelijke energie 

uit biomassa te halen willen we onze Co2-uitstoot compenseren. 

4 | Milieuvriendelijk ondernemen

Door te investeren 

in het project 

Gras Groene 

Grondstof en 

milieuvriendelijke 

energie uit 

biomassa te 

halen, willen we 

onze Co2-uitstoot 

compenseren.
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4.3. DuuRzAAM MAtERIAAlBEHEER

pro Natura heeft de ambitie om zo weinig mogelijk afval te produceren bij de 

uitvoering van haar activiteiten. als we afval creëren tijdens onze kernprocessen, 

proberen we deze te recycleren om de kringloop zo gesloten mogelijk te houden. 

met ons maai- en hooilandbeheer proberen wij toch op verschillende manieren 

het geproduceerde materiaal te hergebruiken. in de zomermaanden verwerken 

we het grasmaaisel tot hooi en voordroog als voer voor onze schapen. Bij voor-

droog laten we het grasafval minstens twee dagen drogen om dan te wikkelen 

in plastic balen. om voedzaam hooi te krijgen, moet het maaisel volledig droog 

zijn alvorens te worden geperst in balen. ook als we het niet kunnen valoriseren 

als dierenvoeder, wordt het maaisel systematisch afgevoerd. Dit is immers nodig 

om de dominantie te doorbreken van algemene soorten en zeldzame planten 

kans te geven om te groeien. 

in de nabije toekomst willen we ook via onze innovatieve projecten het aantal 

geproduceerde m³ biogas door de ons toegeleverde afvalstromen registreren. 

Volgende acties zorgen voor een sensibilisering en bewustwording van onze 

medewerkers op het vlak van duurzaam materiaalbeheer:

  onze technische cel onderhoudt onze machines en materiaal op een duur-

zame manier om zo de levenscyclus ervan te verlengen. het smeren van bv. 

kettingzagen gebeurt nu reeds met koolzaadolie. 

  orde en netheid op het terrein en respectvol omgaan met machines en 

materiaal is een absoluut aandachtspunt dat tijdens verschillende overleg-

momenten aan bod komt. onze terreinbegeleiders zien erop toe dat het bos-

maaien met plastic draad eerder beperkt blijft en dat er geen afval achterge-

laten wordt op het terrein. 

  om het aantal verloren en kapotte machines en materiaal te verminderen, 

willen we onze arbeiders de verantwoordelijkheid geven over een machine. 

  ook op kantoor willen we het papierverbruik onder controle houden. recto 

verso en zwart-wit printen is hier de boodschap. Waar kan, gebruiken we een 

ecologisch lettertype dat minder inkt verbruikt. 

4 | Milieuvriendelijk ondernemen



pro | natura
Werk maken van Natuur !DuurzaamheiDsrapport 2012 |   41pro | natura

Werk maken van Natuur !

4.4. DuuRzAAM AANkOOPBElEID

pro Natura kiest bewust voor duurzame materialen en gaat op zoek naar de 

leveranciers met gecertificeerde kwaliteitsproducten.

Voor het hout van onze palen, afsluitingen en knuppelpaden kiezen we reso-

luut voor het FsC-label. een FsC label op een houtproduct garandeert dat het 

product afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen en/of bijdraagt aan het 

verantwoorde beheer van onze bossen (bv. ook door recyclage). 

ook bij de aanplant van bosplantsoen en andere planten verkiezen we autochtone 

soorten of soorten die in hun natuurlijke habitat thuishoren. 

een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde 

streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds 

hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of 

die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Voor heel wat 

soorten blijft er nog maar hier en daar een restpopulatie over in Vlaanderen. 

omdat deze autochtone soorten eerder beperkt verkrijgbaar zijn, planten we 

meer soorten aan met het kwaliteitslabel ‘plant van hier’. onze grootste le-

veranciers voor bosplantsoen kweken volgens de strikte regels van dit label. 

4.5. BIODIVERSItEIt

Volgens duurzaamheidsexperts bestaat de belangrijkste rol van bedrijven in 

relatie tot biodiversiteit uit het verminderen van de negatieve impact op bio-

diversiteit via productieketens en diensten. hoe groot onze impact op biodiver-

siteit is, kunnen we moeilijk exact berekenen, maar we doen alleszins ons best! 

alle activiteiten zijn gericht op het creëren van meer biodiversiteit: van het in 

stand houden van beschermde fauna en flora tot ecologisch gevarieerde bermen. 

het meten van de significante gevolgen op biodiversiteit is niet eenvoudig. in dit 

verslag willen we toch enkele cijfers voor 2012 meegeven. Vanaf dan zullen we jaar-

lijks deze acties registreren en rapporteren om zo onze impact ervan te evalueren.

4 | Milieuvriendelijk ondernemen
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acties creëren van Meer en Betere natuur 2012

aanplant bosplantsoen 37 942 stuks

aanplant bomen voor dreven, rijen, … 369 stuks

aanplant haag 2253 lopende meter

ingezaaide bloemenweide 4000 m²

aantal nieuwe poelen en onderhoud van poelen 7

soortenbescherming: aantal insectenhotels, 

vleermuisbunkers, nestkastjes
52

aantal geknotte bomen 373

hooiland met afvoer 88300 stuks

met een aanplant van bijna 38.000 bomen per jaar planten wij bijna elk kwartier 

een boom. De helft daarvan is houtkant de andere helft zijn bomen voor bosaan-

plantingen. We planten deze bomen en bosplantsoen onder meer in samenwer-

king met de regionale Landschappen. op vraag van de gemeenten helpen onze 

medewerkers bij de aanplant van speel- en geboortebossen en boomgaarden. 

Daarnaast hebben we een klein voetbalveld bloemenweide ingezaaid en meer 

dan 2 km haag geplant.

soortenbescherming is het geheel van specifieke acties binnen landschapszorg 

en kadert binnen de biodiversiteitscampagne ‘Koesterburen’ van de provincie 

Vlaams-Brabant. al 62 van de 65 gemeenten in de provincie nemen hieraan deel.

elk dier en elke plant stelt specifieke eisen aan het leefgebied om er zich thuis 

te voelen. opdat deze koesterburen zich goed blijven voelen in hun leefgebied en 

hun leefgebieden groter en beter kunnen worden, zijn terreinmaatregelen nodig. 

pro Natura helpt gemeenten om de biotopen zo in te richten en te beheren dat 

deze dieren en planten zich beter voelen in hun biotoop.

De meeste acties dienen tot het beschermen van fauna, amfibieën en vogels door 

het herstellen of aanleggen van biotopen. Naast de vogelnestkastjes hebben 

we ook één vleermuizennestkast geplaatst en 5 bunkers vleermuisvriendelijk 

gemaakt. pro Natura was één van de eerste die insecten- en bijenhotels instal-

leerde. Nu zijn deze heel populair en makkelijk zelf te maken of te verkrijgen in 

de verdeelcentra. Veel particulieren plaatsen deze in hun tuin. 

4 | Milieuvriendelijk ondernemen

elk kwartier 

planten wij een 

boom!
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in Beersel hebben we in het kader van de 

biodiversiteitscampagne ‘Je hebt meer bu-

ren dan je denkt’ van de provincie Vlaams-

Brabant broedhopen* voor het vliegend 

hert aangelegd. het vliegend hert is de 

grootste kever van midden-europa en deze 

gigant is in heel europa zeldzaam gewor-

den. ook in Vlaanderen komt hij slechts 

op enkele plaatsen voor, zoals in Beersel. 

op vraag van de gemeenten begeleiden wij 

workshops voor kinderen voor het maken 

van insectenhotels.

met het project ‘De Broekbeekvallei: meer dan één vallei’ heeft de gemeente 

Dilbeek samen met pro Natura één van de vijf koestersterren van de provincie 

Vlaams-Brabant gewonnen. De koestersterren bekronen projecten die de bio-

diversiteit een handje vooruit helpen. in de Broekbeekvallei wordt gewerkt aan 

het openmaken van een vergeten wandelpad, wilgen knotten, de aanleg van een 

vlindertuin en de aanplanting van een boomgaard.

ook in de andere gemeenten in Vlaams-Brabant hebben we enkele prachtige 

projecten ontworpen en uitgevoerd. Deze kan je volgen via ‘actie in de kijker’ 

maandelijks geupdated op onze website www.pronatura.be

95 voetbalvelden per jaar!
onze kudde schapen en herders zorgen ook voor meer biodiversiteit in het voor-

namelijk oost-Vlaamse landschap. Gemiddeld begrazen onze schapen 63 ha 

bermen, taluds en heide. 

op 15 december 2012 telde onze kudde 308 schapen, waarvan 7 rammen en 

301 ooien.

* Broedhopen aanleggen is een kleine ingreep 

die perfect past in de omgeving. het volstaat 

om stamstukken van hardere houtsoorten, 

zoals inlandse eik, 50 cm diep in te graven. 

Natuurlijk kan je ook de ondergrondse delen 

van een oude boom in de grond te laten 

staan. in een paar tuinen zijn de broedhopen 

zo aangelegd dat ze als zitbank of speeltuig 

dienst kunnen doen. De eigenaars kijken nu 

al uit naar het volgende voorjaar om ’s avonds 

die geheimzinnige bezoekers terug te mogen 

verwelkomen. www.natuurenbos.be

 ardense Voskop 108

 mergellander 39

 Drents heideschaap 118

 Duits heideschaap 34

 racka 2

 Vlaams schaap 3

Walliser 1

swifter 1

13 + 1%

38%
11%

35%

schapen
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De manier waarop 

je onze vele vragen 

hebt beantwoord, je 

deskundigheid en 

enthousiasme voor 

je beroep als herder 

heeft grote indruk 

op ons gemaakt. 

tom BoumaN, namens de deelnemers van 

het historisch Café van de vzw De Buren van 

de abdij 

Pro natura inspireert

ondernemen5 | Met passie

5.1. IN DE BuuRt

pro Natura huurt gebouwen van stad eeklo, stad halle en stad Vilvoorde. Wij 

beheren deze gebouwen en sites geheel volgens onze missie. zo bieden we op 

het Galgenhof in eeklo rondleidingen aan over duurzame energie en ontwikkelden 

we een natuurbeheersplan voor het Galgenbos waar kinderen kunnen spelen 

en buurtbewoners kunnen wandelen. Jaarlijks organiseren we samen met stad 

eeklo een kapdag: buurtbewoners kunnen met onze medewerkers hout zagen 

uit het bos voor eigen gebruik. 

in halle zijn we fier op ons ‘reservaatje’ een soort modeltuin, waar compost-

meesters en stadsimkers demonstraties geven voor de bewoners. 

in samenwerking en op vraag van gemeenten, natuurverenigingen en partners 

organiseren en begeleidden onze medewerkers diverse workshops over eco-

logisch groenbeheer, soortenbescherming, plantacties en herder voor 1 dag. 

ook zorgen we op vraag van onze stakeholders voor de communicatie over ge-

realiseerde natuurprojecten. Dit aan de hand van infoborden, buurtvergaderingen 

en voorstellingen op milieu- en jeugdraden. 

herder voor 1 dag is een educatief aanbod voor leerlingen uit de lagere school. 

ook mensen die graag eens op stap willen gaan met onze herder, de honden 

en de schapen kunnen een tocht boeken. tijdens de tocht komen ze meer te 

weten over het beroep van herder; het scheren en verzorgen van schapen; onze 

verschillende schapenrassen; het effect van begrazing op de natuur.

eDucatie 2010 2011 2012

aantal infoborden 22 14 17

aantal workshops i.s.m. gemeenten 9 6 9

aantal inspraakmomenten 4 3 5

aantal leerlingen herder voor 1 dag / 286 418 

aantal particulieren herder voor 1 dag / 26 65
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pro Natura wil ook 

binnen de sector 

een voorbeeld 

zijn op vlak van 

samenwerking en 

innovatie.

voorbeelden van workshops 

  Kinderhoogdag: maken van insectenhotel in pepingen

  proefritten van het regionaal Landschap pajottenland en zennevallei 

  Koestercaroussel in Leuven 

  plantactie met schoolkinderen in Liedekerke

  inhuldiging composttuin in halle

  ecobeurs in Lochristi en Beersel

  Dag van het park Dilbeek en halle

voorbeelden van inspraakmomenten

  Voorstelling inrichting speelplein op jeugdraad in roosdaal

  Voorstelling iNL-projecten op milieuraad in Bever

  rondleiding in het kader van het beheerplan Warandepark tijdens open 

milieuraad in halle

  Voorstelling holle wegen project op milieuraad Beersel

5.2. VOOR DE gEMEENScHAP

pro Natura wil ook binnen de sector een voorbeeld zijn op vlak van samenwerking 

en innovatie. samen met Vosec behartigt zij deze rol via verschillende innova-

tieve projecten. Bijvoorbeeld publicatie in handboek ‘ecologisch groenbeheer 

in de sociale economie’ of workshop op transitiefestival over ons project Gras 

Groene Grondstof. 

5 | Met passie ondernemen

2016
strategische Doelstelling
pro Natura vervult een actieve rol in de verschillende samenwerkingsverbanden en 

koepelorganisaties, zowel op lokaal als Vlaams niveau



pro | natura
Werk maken van Natuur !DuurzaamheiDsrapport 2012 |   47pro | natura

Werk maken van Natuur !

Pro natura is lid van:

  Koepel Lokale Diensten economie

  trage wegen vzw

  Bond beter leefmilieu

  sociare

  steunpunt Lokale Netwerken

  sst

  Voka

  trividend (aandeelhouder)

exPertise 2010 2011 2012

aantal externe workshops, lezingen, postersessies, 

presentaties, … door medewerkers voor pro Natura 
12 14 14

voorbeelden van workshops in 2012

  Vergistingsforum uGent: posterpresentatie over innovatieproject sociale 

economie

  presentatie bio-energie op regionale workshop ‘energie-exploratie in het 

meetjesland’

  organisatie van een workshop ‘groenafval als grondstof’ op het transitiefestival 

te Gent 

  Lezing Dienst europa provinciehuis Leuven

  herderdemonstraties op culturele evenementen

  ronde tafel sociale innovatie

  tekenen charter samenwerking sociale economie

5 | Met passie ondernemen

herder voor 1 dag! 

Wij hebben genoten 

van de leerrijke 

voormiddag. 

CaroLiNe KesteLeyN, 

Freinetschool De Loods
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GRI6 | Samenvattende tabel

in deze tabel zijn de criteria uit de G3-richtlijn van het Global reporting initiative 

opgenomen. per richtlijn is aangegeven in welke mate deze in het duurzaam-

heidsverslag van pro Natura aan bod komt, op welke locatie deze terug te vinden 

zijn in het duurzaamheidsverslag en welke reden er is om een bepaald onderwerp 

niet of gedeeltelijk te rapporteren.

Pro natura doet het volgens gRI

§ oMschriJving raPPorteringsniveau

1. strategie en analyse

1.1. een verklaring van de gedelegeerd bestuurder over de relevantie van duurzame 

ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

voorwoord 

2. organisatieProfiel

2.1. Naam van de organisatie 2.2. volledig

2.2. Voornaamste merken, producten en/of diensten 2.3. volledig

2.3. operationele structuur van de organisatie 2.2. volledig

2.4. Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 2.2. volledig

2.5. het aantal landen waar de organisatie actief is 2.2. volledig

2.6. eigendomsstructuur en rechtsvorm 2.2. volledig

2.7. afzetmarkten 2.4.2. volledig

2.8. omvang van de verslaggevende organisatie 1. volledig

2.9. significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, 

structuur of eigendom

n.v.t.

2.10 onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend social audit

gRI g3 INHOuDSOPgAVE
opmerking: verwijzingen naar het verslag gebeuren a.h.v. de inhoudsopgave

stanDaarD inforMatievoorziening Deel i: Profiel
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§ oMschriJving raPPorteringsniveau

3. verslagParaMeters

3.1. Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft 2010 – 2012

3.2. Datum van het meest recente verslag n.v.t.

3.3. Verslaggevingscyclus tweejaarlijks

3.4. Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan colofon

3.5. proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag (relevantie, prioriteiten, 

stakeholders)

materialiteitsmatrix

3.6. afbakening van het verslag pro Natura vzw

pro Natura sociale werkplaats vzw

pro Natura oost-Vlaanderen vzw

3.7. specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag n.v.t.

3.8. Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen 

in gedeeltelijke eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere 

entiteiten 

n.v.t.

3.10. uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte 

informatie

n.v.t.

3.11. significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien 

van reikwijdte, afbakening of meetmethoden

n.v.t.

3.12. inhoudstafel- Gri-tabel volledig 

4. Bestuur, verPlichtingen, BetrokkenheiD

4.1. Bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies 2.2.

4.2. Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam heeft ook leidinggevende functie + 

reden

2.2.

4.4. overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen of 

medezeggenschap op het hoogste bestuurslichaam

2.6. en 3.5.

4.8. intern ontwikkelde missie of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangs-

punten die van belang zijn voor de prestatie en de mate van invoering ervan

2.1.

4.13. Lidmaatschap bij verenigingen of nationale verenigingen 5.2.

4.14. Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie 2.6.

4.15. Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden 

betrokken

2.6.

4.16 Betrekken van stakeholders, frequentie per type en groep (dialoog) stakeholdersoverleg 18/12/12

4.17 De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door 

de betrokkenheid van de stakeholders

Verslag stakeholdersoverleg
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stanDaarD inforMatievoorziening Deel iii: Prestatie-indicatoren

inDicator oMschriJving raPPorteringsniveau

econoMische Prestaties

eC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd 2.4.1.

eC4 significante financiële steun van een overheid 2.4.1. 

eC2, eC3, eC5, eC6,eC7, eC8,eC9 niet

MilieuPrestatie

Materialen

energie

eN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron 4.2. 

eN4 indirect energieverbruik door primaire bron 4.2. 

Water

eN8 totale wateronttrekking per bron 4.2. volledig

Biodiversiteit

eN12 Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten en diensten 

op de biodiversiteit in beschermde gebieden en gebieden met een hoge 

biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden

4.5. gedeeltelijk

eN13 Beschermde of herstelde habitats 4.5. gedeeltelijk

naleving

eN28 monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire 

sancties wegens het niet naleven van milieuwetgeving

geen

transport

eN1,eN2, eN5-eN7, eN9-eN11, eN14-eN27, eN29, eN30 niet

sociaal: arBeiDsoMstanDigheDen en volWaarDig Werk

Werkgelegenheid

La1 totaal personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio 3.1. volledig

La2 totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en 

regio

3.1. volledig

verhouding tussen werkgever en werknemer

La4 percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt 100%

La5 minimale opzegtermijn in verband met operationele veranderingen Conform de wetgeving

gezondheid en veiligheid

La6 percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele 

gezamenlijke ondernemingsraden en CpBW

3.5. volledig

La7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal 

werkgerelateerde sterfgevallen per regio

3.4.1. gedeeltelijk

La9 afspraken over onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met 

vakbonden

huishoudelijk reglement 

ondernemingsraad

opleiding en onderwijs

La10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, 

onderverdeeld naar werknemerscategorie

3.3.2. gedeeltelijk vanaf 2012

La11 programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende 

inzetbaarheid van medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden van 

hun loopbaan

3.3.1. gedeeltelijk

implemenatatie vanaf 2011
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inDicator oMschriJving raPPorteringsniveau

La12 percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestaties- en 

loopbaanontwikkeling

100% via evaluatie- en 

popgesprekken

Diversiteit en kansen

La13 samenstelling van de bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per 

categorie naar geslacht, leeftijdsgroep, behoren tot bepaalde maatschappelijke 

minderheid

3.2. volledig

La3, La8, La14 niet

sociaal: Mensenrechten 

hr4 totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen 0

hr1-hr3, hr5-hr9 niet

MaatschaPPiJ

so1 aard, reikwijdte en effectiviteit van alle programma’s en methoden die de effecten 

van de activiteiten op gemeenschappen bepalen en beheren

5.1. gedeeltelijk

so5 standpunten betreffende publiek beleid en deelname aan de ontwikkeling ervan, 

evenals lobbyen

5.2. gedeeltelijk

so2-so4, so6-so8 niet

ProDuctverantWoorDeliJkheiD

pr5 Beleid ten aanzien van klantentevredenheid, resultaten van onderzoeken naar 

klantentevredenheid

2.4.2. gedeeltelijk

pr1-pr4, pr6-pr9 niet





Pro natura

Galgenstraat 60, 9900 eeklo  tel: 09/324 32 84

F. roggemanskaai 8, 1501 halle  tel: 02/356 56 56

houtemsesteenweg 23, 1800 Vilvoorde  tel: 02/759 37 32

info@pronatura.be

www.pronatura.be

Meer info over het verslag

Linde Brewaeys:  

linde@pronatura.be   tel: 09/324 32 84


