
Bij de behandeling van de Rijksbegroting 1998 introduceerde frac

tievoorzitter Rosenmoller (Groen Links) het begrip 'Groen Pol

dermodel'. Hij doelde daarmee op de noodzaak van een veel tij

diger en indringender betrokkenheid van natuur- en milieuorga

nisaties bij de beleidsvoorbereiding op thema's die de kwaliteit van 

onze leefomgeving raken. Het poldermodel - in l 994 nog ver

guisd vanwege de stroperigheid die het in beleidsprocessen zou 

veroorzaken - wordt nu weer omarmd en beschouwd als een van 

de dragers van het sociaal-economisch succes van ons polderland. 

K
ort vnnr de verkiezingcn 

pleittc ook minister-presi

dent en lijsttrekker van de 

l'vdA, Wim Knk. voor ccn 

grocn poldermodcl. Nu kunnen er al

mogelijkheden voor maatschappelijkc 

arrangementen. 

Faseverandering in beleidsont
wikkeling 

Om het proces van maat· 

schappelijke herpmitionc

ring te kunncn verklaren 

moct ik u mcc tcrugnemcn 

naar 'H7 en 'HH. Tot die tijd 

waren tal van natuur- en 

milieuhedreigingen welis

waar onderkcnd. maar zc 

werdcn door politick en 

bcdrijh,leven toch maar 

lievcr zovccl mogcliJk 

ontkcnd. omdat crkenning 

lerlei (politieke) overwe

gingcn zijn on1 de natuur

en milicuheweging indrin

gcndcr hij de hclcidwonr

hereiding te hctrekken. 

llovendien kan hct hcgrip 

'groen poldermodel' op tal 

van manicrcn worden in· 

gcvuld Zckcr i., wei dat 

vanuit overhcid en he

dri)fslevcn an no I <J9H heel 

anders wordt aangckckcn 

tcgen natuur- en milicuor

ganisatics. De ontwikkc-

vCrgaande -;ociale en cco
AJM. PmJ de11 Biggelaar 

nomische cnnscquentics 

lingcn in het natuur- en milieubcleid en 

de wijzc waarop de natuur- en milieuor-

gani.,atie<; zich daarop herorii:'ntccrdcn 

en herpositioneerdcn hicdcn nicuwc 

zou hehhen. De werkclijkhcid was na· 

tuurlijk wat genuancecrdcr; zo wcrd op 

hct gehicd van cncrgie, alva! en gcvaar

liJkc stoHen ook tocn wei helcid ont· 
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wikkelcC ma<1r voor<1l 'md-of-rire' De 

hooldtaken van Stichting Natuur en 

1\\i\ieu ISNt\IJ- ik heperk mij in de rc<;t 

van dit verhaal tot deze organi<;atie -

waru1 tot dan toe vooral het kriti<,ch en 

indien nodig hinderlijk volgen van de 

helcichontwikkelingen, Jllridi,che ac

tie'>. politieke advi<;cring en lohhy. De

ze ilcttviteiten <;tonden aile in het teken 

van het op de politiekc en mailt<,chap

pelijke agenda krijgen en houden van 

de natuur- e11 milieuprohlcmen. Fr wa<; 

du<; vecla\ <;prakc van een tT<lctieve op

<;te\\,ng met de daarhij hehorende lcl

!lCid die pa<,t in het '>pilnningweld tu<;

'en 'geliJk hehben en ge\ijk krijgen' 

\)ie op<;te\ling pa<;te ook hij de la<;e 

waarin de helcid<;ontwikkeling met be

trekking tot natuur en mtlteu verkecrde 

Het rapport ( )ur ( 0111111011 Future van de 

VN-commi<,<;ie Brundtland I I 987) en 

het rapport Zon}rll Poor ,\lou} ell van hct 

Rijk,in<;tituut voor Volk,gezondheid en 

t\lilieuhygict1e 1 I'JHHI hr<1chten het na

tlllll-- e11 milieuhelcid in cen nicuwe ta<,c. 

Het Brundtlandrapport hracht de wc

rcldwijde milieuverloedering en de 

bal,lag van de natuur in heeld en lcgde 

de dircctc relatie met de cconomi<;che 

ontwikkelingcn in de indu<;trielanden 

en met de toenemende welvaart<;tegen

<;tellingcn tu<;<;en 'noo1·d en zuid' 

I let R\V,\1 pt-c<,enteerclc <;amen met 

meer dan vijftig in<;tituten een zecr 

compleet heeld van de natuur- en mi

licuprohlcmen vooral in Nederland 

en gal daarhij zecr gedetaillccrd aan 

welke kwalitatieve doel<,tellingen noclig 

zouden zijn voor her<;tcl van de natuur 

en een gezonde lcdkwaliteit. Het WJ'> 

het Jaar waarin de Troonrcde repte over 

'Nederland wordt <;choncr 1 met name 

Iucht en water', maar waarop de Ko

ningin in haar Ker<;ttoe<,praak op in

dringende wijzc tcrugkwam met uit

<;praken ak 'ln langzaam <;terl t de 
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aarcle' l::r ont<;toncl breed in de <;amen

leving het gevoel clat WtJ zo nict door 

konden gaan en de SER <;telde in het 

advie<; over het Brundtlandrapport dat 

'de docl<;tellingen van milieuhclcid van 

cen hogere orde zijn dan de traditione

lc V!Jf <;ociaal-cconomi<;che doe\<;tellin

gen' En daarmee wa'> het duurzaam

hcid'iqrcven ccn nicuwc fase ingegaan. 

Het gevoel van urgentie om de proble

men nu echt aan te pakken were! breed 

in de ~an1enkving crvarcn. 

llinnen de natuur- en milieubeweging 

vertaalde dit gevoel van urgentie zich 

in ccn drJng tot vcrdergaandc 'iJlllCn

werking. Men rea\i<;ecrde zich dat het 

beleid than' in de la<;e van implcmenta

tie wa<; gekomen en dat daarbij de <;tra

tegi<;che doelcn van duurzaamheicllor<; 

in bohing zouden komen met de tradi

tionelc economi<;che helangen. De be

\VcgJng zou aileen ;.,uccc-,vol kunncn 

ziJn indien door midclel van '>amenwer

king mecr politicke en marktmacht zou 

worden opgebouwd De la<;e van geli1k 

hehben w;~<; gepa<,<;cerd, het ging nu om 

het gelijk krijgen 

SNM op weg naar :2 1 ste eeuw 
Voor SNI\1 wa<; dit inderdaad de aanlci

ding om zich te hezinncn op haar pmi

tie in het maahchappelijk krachten

vcld. Daartoe were! eer<;t een interne 

di<;cu<;<;ie up gang gehracht aan de hand 

van een toekom<;tverkenncnde notitie 

'SN!VI op weg naar de 21 ste eeuv/. In 

deze di<;cussicnota wcrd een analyse 

gemaakt van de vcranclerende maat

<;chappelijke omgeving van SNM, wer

den de vcr<;chillende maatschappelijke 

actorcn in het krachtenveld geanaly

scercl, en wcrdcn de potentie<; van ecn 

verdcre profe.,-,ionali'>ering van de orga

nisatie in kaart gebracht. AI met a! la
gen in dczc notitie zoclanig vcrgaande 

organisatie- en cultuurveranderingen 
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besloten dat duidelijk werd, dat voor 

het doorvocren van deze heroricntatie 

externe hulp nodig zou zijn. 

Daartoe werden de diensten van Twijn

stra en Cudde ingeroepen. Van cruciaal 

belang voor zo'n proces is dat de or

ganisatie 'tot in de haarvaten' de nclOd

zaak van verandering inziet. Twijn-,tra 

en Cudde maakte aan de hand van een 

groot aantal interviews met de st<lke-hol

dns van SNI\1 cen srerkte/zwakte-analy

se en prescnreerde deze nogal zwart

wit aan hcstuur en bureau. Deze con

frontatie tussen her zellheeld van de or

ganisatie en het beeld dat de buiten

wacht daarvan had, gal de organisatie 

een hehoorlijke schok. Her valt immers 

n1er mce om overtuigd van je gelijk, 

integriteit en Je maatschappelijke idea

len - te moeten constateren dat de hui

tenwacht de geli)khebbcrigheid en 'het 

vermanende vingertje uit de Donker

straar (waar SN/\1 gevestigd is)' toch 

bcpaald minder pos1tiel bcoordeelde. 

Los van de constatering dat die buiten

wacht natuurlijk rcgelmatig last had en 

ook moet hehhen van een lobby- en 

actieorganisatie als SNM, en daardoor 

haar beoordeling laat bc'invloeden, was 

ccn goed inzicht in deze krirische he

oordeling essenticcl als basi-, voor de 

heoogde hcrpositionering en reorgani

satle. 

Het oude imago afgeschud 
In deze fase van heroricntatie was in

tern als het ware cen identitcitsvacu(im 

ontstaan dat nu moest worden inge

vuld. Daartoc hecft de helc hureauorga

nisatie zich gedurende twcc dagen te

ruggctrokken en onder profcssionelc 

begeleiding 'gewerkt aan een nieuwe 

identiteit', die intern gedragcn moe<,t 

worden en die moe<,! aansluitcn bit 

maat-;chappelijke trends en amhities. 

Lliteraard was daarbq gecn sprake van 

ecn blanco start. De verschillende 

bouwsrenen voor die nieuwc identiteir 

waren in de voorafgaande pcriode a! 

wei gevormd, maar m1 moesten die 

bouw'itenen tot een solide bouwwcrk 

worden samengebracht. Het resultaat 

daarvan - en dus de basisidentiteit van 

\Vaaruit wij nu wcrken - wcrd neergc

legd in een nieuwc missie. ])ezc is C'i

sentieel en bepalend voor de wijze 

waarop SNI\ 1 z1ch thans in de politieke 

en maatschappclijke discussies he-

\Veegl. 

Zrt luidt 

'Wij Jllillen hijdnu)eJJ il<lll Wl Sdlllf1llflli1l<J. die 

ecofo<)isch dlllllZddlll fll ddtll'llddSt sociil<lf 

m htll<l<lr·,liq is 

1\lede of' h<1sis 1'1111 o11Zc w)e11 dlldlyscs IPiiiCil 

11'1/ altem<ltiCPCll /were11 Poor illtJrslrten socidtd

udturele en eco110111ische lltlllZei(sfmkcndf,edell. 

\Vij 111ohiliseren dddrtor de kmcht, knlllis fll I II

pford h11 <11le r·elwmlle fl<lrtl)ell. 

Wij 1Pille11 ecn te'"'' zij11 ddtlllthlmkt i11 ill\flire

rcud en c11thousit1S111crcnd PmliO<)fll, ddt uitno

di<)t tot \/111/CillPCJ-kell , 

Om de transitie van het oude naar hct 

nicuwe in1ago tc hegrijpcn is cnige toc

lichting op dir lllissioll-st,ltnllcnt op zitn 

plaats In de kern zijn de doelstellingen 

van SNI\1 niet veranderd, het gaat om 

een lecfbare en duurzame wereld nu en 

straks. Zo'n doelstelling is weliswaar 

abstract, maar gedr wei aan waaraan a! 

onze activiteiren dienstbaar dienen te 

zijn, het lcidend beginsel van de orga

ni'iatie. 

De omslag die SNM heelt gemaakt he

vat zowel strategisch-inhoudelijke als 

methodi-,che elemcntcn, 

naast ecologischc duurzaamheid is 

socialc rcchtvaardigheid nevengc

schikt toegevocgd Onze inspiratie

hron wordt weliswaar gevormd door 

cen vitale natuur en een gczond 1111-

licu, maar daarmce is nog geen duur

zame wcreld hinnen bereik. hlllda-
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mentcle mcnscnrechten en cerlijk 

dclcn in de wclvaart zijn notie'> die 

wij nadrukkelijk in on'> werk hetrek

kcn; gccn o11e issue heweging dus; 

in plaats van hct aileen kritiek heb

bcn bevat de mi<.sic de uitdaging om 

belcidsaltcrnatievcn aan te dragen, 

vvaanncc de tran"itic i-.; gcn1aakt van -

vooral reactid naar pro-actid en 

waarbiJ hct 'traditionclc natuur- en 

milicuvcld' i<. vcrbreed tot het soci

aal-culturclc en cconomischc spcel

vcld, 

terwiJI de samenwcrklllg in hct vcrle

dcn zich vooral richttc op de collc

ga-notuur- en n1liicuorganisatic:-, 

SNI\1 had zclfs ccn lormcel <.tatutaire 

band met een groot aantal daarvan -

zockcn wij vandaag de dag de <.a

menwcrking met 'aile' partiJcn, die bij 

cen bcpaald natuur- en ol milieu

issue bctrokken zip1. In de praktijk 

wordt na ccn prohlcemanalysc de 

'nlJ.Jt<..,chappclijkc on1gcvtng van dat 

prohlccm' in kaart gehracht. Vcrvol

gcn'> worden de actorcn hcnaderd 

omacticf dec I te ncmen aan de oplos

'>ing van hct problcem, waarbij de 

ge<,prekshasis wordt gevormd door 

het gemecnschappelijke bclang en 

waarhij cventueel tegengcstelde be

langen - zonder dezc te ontkcnnen -

ti)delijk 'buiten hakcn' worden gezet. 

Dcze verra<,<,ende maatschappeliJke 

arrangcmenten Iokken creativiteit, 

onderling vertrouwen en oplossing'>

gerichte zoekproce<,<,en uic 

tcn.,lotte is van belang dar SNI\1 niet 

mecr de oprel<,om i'> van zecr gedre

ven en de.,kundigc individuen, maar 

in toenemendc mate een team is, dat 

evengoed dc.,kundig en gedrevcn, 

multidi.,eiplinair naar duurzaam

heidskwe'>ties kijkt en oplm<,ings

richtingen vcrkent. De organisatie

structuur en -cultuur van SNI\1 zijn 
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dan ook aangcpast aan de cisen die 

zo'n nieuwe po'>itionering stelt. 

Dit proces van omschakeling oogt op 

papier wellicht simpel, maar wa'> in de 

praktijk omvangrijk en ingrijpend. Hct 

opbouwen van een gchcel nieuwe orga

nisariestructuur op basis van thcma

teams, en vooral het zich eigen maken 

van nicuwe werkvormen, gericht op 

oplossing'>Strategiecn en maatschappc

lijke arrangcmenten wa<, een enorme 

klus, die eigcnlijk nooit is atgerond 

Juist ccn organisatie als SNM, die aan 

de basi<, van maatschappelijke verande

ring<,processen moet staan, moet zclf 

voortdurend llcxihcl zijn: 'een hewe

ging in hc\vcging' 

lnmiddels komt het lunctioneren bin

ncn maatschappelijke arrangementen 

goed van de grond en zijn projecten op 

het gchied van duurzame energie, duur

zamc landbouw, natuurontwikkeling en 

-behoud, ccologiscring van het fi.,cale 

<,telsel, ovcrheichinvc<,tenngen en maat

schappclijk verantwoord ondernemen 

op poten gezet. 

In een voortdurend vcranderende sa

menleving kan een organi<,atie als SNM 
aileen dfcctid opcreren, indicn de or

ganisatie voldoende interne dynamiek 

en spankracht weet op te brengen om 

zich voortdurend a an te passen. Daar

naa'>t i'> van evident belang dat de orga

nisatie veelal in samenwerking met 

collcgaorganisatics niet aileen de 

kracht van argumenten weer te ver<,ter

ken, maar bovenal haar juridische en 

maat.,chappelijke acticmacht weet te 

vcrgroten. Hct be.,chikken over dit 

soort 'macht<,in<,trumentcn' en brede 

steun in de <,amenleving i'> onontbcer

lqk voor hct <,ucccwol opereren in 

maatschappelijke arrangcmenten. 

De !Jeer A /.At 1)(111 dfl1 Bi1]_qelaar is alqemeC/1 

dirrcleur 1'1111 de Slichiil1<} Naitwr 111 i\1ilieu 
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