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Meerjarenplan Bos en Hout Support 
 
Bos en Hout Support is de SBBHH nieuwe stijl. Het is de voortzetting van de succesvolle 
samenwerking tussen AVIH en VHN, die nu is uitgebreid met PEFC Nederland als volwaardig 
partner, met de mogelijkheid voor verdere groei. 
 
De nieuwe opzet kent een aantal afspraken en structuren die bedoeld zijn om een makkelijk 
hanteerbaar kader te geven voor het besturen en uitvoeren van de taken van de stichting, waarbij 
de stichting het voorbeeld geeft voor de onderliggende verenigingen. 
 
Een daarvan is de afspraak dat er een meerjarenplan is. Dit document omvat het korte en bondige 
meerjarenplan. 
 
 

Missie Bos en Hout Support 
Bos en Hout Support wil uitstekende bestuurs en administratieve diensten verlenen aan 
organisaties die actief zijn in het brede aandachtsveld van Bos en Hout. 
 

 
Visie Bos en Hout Support 
Met een kwalitatief hoogstaande en efficiente dienstverlening draagt Bos en Hout Support bij aan 
verbetering van de positie van bos en hout in de Nederlandse samenleving.  
Gebruik hout en geniet van bos! 
 
 

Strategie Bos en Hout Support: 
Kerndoel is het leveren van uitstekende bestuursdiensten en administratie. Dat kerndoel wordt 
bereikt door het opzetten, invoeren en continue verbeteren van structuren voor bestuur en 
administratie. Die structuren zijn  eenduidig, eenvoudig, helder en transparant. Belangrijk daarbij is 
het zekerstellen van de onafhankelijkheid van de aangesloten organisaties.  
 
 
 
 

Samenvatting van de plannen voor de eerste drie jaar: 
 
Jaar 1: Opzet en uitwerking van de nieuwe samenwerkingsstructuur onder de naam Bos en Hout 
Support 
 
Jaar 2: invoeren van een gestructureerde aanpak voor de onderliggende verenigingen, voor zover 
dat nog niet het geval was. 
 
Jaar 3: evaluatie en verbeteringen van de aanpak. 
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Jaar 1, 2016:  
Opzet en uitwerking van de nieuwe 
samenwerkingsstructuur onder de 
naam Bos en Hout Support 
 
De nieuwe opzet van Bos en Hout Support 
heeft een logische structuur, die de 
onafhankelijkheid van de deelnemende 
verenigingen waarborgt.  
 
Het begin is een strategisch meerjarenplan. 
Hierin wordt vastgelegd wat de visie en 
strategie is van de komende drie à vier jaar. 
 
Om dat meerjarenplan uit te voeren is een 
organisatie nodig. Met een aantal taken. En 
die taken worden gegroepeerd in een functie 
die iemand kan vervullen. 
 
Bij elke functie hoort een 
functiebeschrijving die vastlegt 
welke taken worden uitgevoerd en 
wat daarvoor nodig is: wat moet de 
functionaris kunnen, welke ervaring is nodig, 
welke competenties moet de functionaris 
hebben en welke persoonlijke eigenschappen. 
En dan volgt de invulling met personeel. 
 
Ook wordt dan al vastgelegd voor welke 
organisaties de functie werk doet: alleen Bos 
en Hout Support? Een of meerdere 
deelnemers? Alleen voor diensten aan 
derden? Alles kan. Essentieel is dat in de 
functiebeschrijvingen al de onafhankelijkheid 
van de deelnemende organisaties wordt 
geborgd. 
 
Elke functionaris is verplicht zich te houden 
aan de visie, strategie, doelstelling en aanpak 
van de deelnemende organisatie waarvoor 
gewerkt wordt. Dat is een essentieel 
commitment en de basis van een goed 
functionerend Bos en Hout Support. De 
kernwaarde van Bos en Hout Support is: 
onafhankelijkheid van de deelnemende 
verenigingen borgen.  
 
Elk jaar wordt, rond oktober, een jaarplan 
vastgesteld. Hierin staat waaraan de 
organisatie het komend jaar gaat werken. Dit 
jaarplan wordt vastgelegd in een paar doelen, 
die in tabelvorm uitgewerkt worden, met een 

aanleiding, strategie, werkwijze, tijdsplanning 
en benodigd geld/uren. 
 
Elk doel kent actiepunten, die door iemand op 
een afgesproken tijd worden uitgevoerd.: Elk 
actiepunt heeft een Wat? Wanneer? Wie? 
 
Om het jaarplan uit te kunnen voeren, wordt 
een begroting opgesteld. Onderdeel daarvan 
is toewijzing van de personeelscapaciteit aan 
de deelnemende verenigingen, en 
personeelscapaciteit ten behoeve van de 
dienstverlening aan andere organisaties. Ook 
wordt dan ingevuld welke van de 
personeelsleden voor welk aandeel van hun 
tijd begroot worden om te werken voor welke 
deelnemende organisatie. 
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Uniforme structuur om aanpak en uitvoering te coördineren en monitoren, te gebruiken 
door zowel Bos en Hout Support zelf, als de aangesloten organisaties. 
 
Elke deelnemende vereniging heeft ieder zijn eigen aanpak, eigen doelen en eigen visie en 
strategie. Deze zijn vastgelegd in een kort strategisch meerjarenplan, resulterend in eigen 
jaarplannen. De deelnemende verenigingen zijn leidend voor de invulling van het meerjarenplan 
van Bos en Hout Support zelf. Bos en Hout Support moet de strategische meerjarenplannen en de 
resulterende jaarplannen van de deelnemende verenigingen kunnen uitvoeren. Daarvoor is helder 
inzicht nodig in wat de deelnemende verenigingen willen. Eenduidigheid in vormgeving van de 
jaarplannen helpt daarbij. 
 
De weergave van jaarplannen kan in tabelvorm, zodat je snel inzicht hebt in waarom er wat, 
wanneer en door wie moet gebeuren. Juist dan is sturen op een veelvoud aan onderwerpen 
makkelijker, met een goed zicht op haalbaarheid van deadlines versus beschikbare 
personeelscapaciteit. 
 
Het jaarplan bestaat uit een aantal doelen die als volgt worden weergegeven: 
 

Doel in jaarplan  
 

titel 

Aanleiding  

Strategie  

Werkwijze  

Tijdsplanning  

Benodigd  

 
 
 
En elk doel moet gehaald worden door uitvoering van een serie actiepunten. De actiepunten 
worden als volgt vormgegeven en gerapporteerd: 
 

Doel in jaarplan 
 

Wat Wanneer Wie Evt: Benodigd tijd 
/ geld 

actiepunt 1     

actiepunt 2     

actiepunt 3     

     

 
 
 
 
Bovenstaande opzet wordt in jaar 1 uitgewerkt voor Bos en Hout Support zelf. 
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Jaar 2, 2017:  
invoeren van een gestructureerde aanpak voor de onderliggende 
vereingingen, voor zover dat nog niet het geval was. 
 
In het tweede jaar worden de drie deelnemende verenigingen gestimuleerd om ook een kort 
meerjarenplan te maken en dat uit te werken in een eerste jaarplan. Hiervoor wordt de boven 
omschreven tabelvorm gebruikt. Het jaarplan vormt de basis van de begroting en bepaalt de 
taakverdeling binnen het personeel van Bos en Hout Support.   
De verenigingen worden gestimuleerd  om de actiepunten-in-tabelvorm te gebruiken als leidraad 
voor de bestuursvergaderingen.Deze vorm is ook zeer geschikt voor rapportages van eventuele 
commissies. 
 
Daarmee is voor elke bestuursvergadering duidelijk welke acties afgesproken zijn en wat de status 
is.  
 
Het moet natuurlijk wel dynamisch blijven, en bestuursvergaderingen kunnen leiden tot nieuwe 
rangschikking van prioriteiten en toevoegen of weghalen van actiepunten en/of doelen uit het 
jaarplan.  
 
Algemene doelstelling is om samenhang te creeren tussen de jaarplannen van de verenigingen, 
het jaarplan van Bos en Hout Support, de begrotingen en de toewijzing van personeelscapaciteit. 
Getoetst wordt of de taakomschrijvingen aansluiten op de uit te voeren taken.  
 
 
 
 

Jaar 3: 2018 
evaluatie en verbeteringen van de aanpak. 
 
In 2018 wordt uitgewerkt op welke wijze de gekozen aanpak geevalueerd en bijgesteld wordt. 
Dit zou ook kunnen leiden tot herziening van bijvoorbeeld bestuursreglement en jaarplanvormen. 
Gekozen wordt om de strategie voorop te stellen en niet de uitvoering ervan: 
Kerndoel is het leveren van uitstekende bestuursdiensten en administratie. Dat kerndoel wordt 
bereikt door het opzetten, invoeren en continue verbeteren van structuren voor bestuur en 
administratie. Die structuren zijn  eenduidig, eenvoudig, helder en transparant. Belangrijk daarbij is 
het zekerstellen van de onafhankelijkheid van de aangesloten organisaties. 




