februari 2015

Beleidsplan
2015 tot 2020

continuïteit & kwaliteit

Onze missie:
Wie zijn wij, waarom bestaan wij?
MAK Blokweer is een regionaal opererend natuur,
milieu kennis- en doecentrum dat hoogwaardige
dienstverlening biedt op een bijzondere plek in het
hart van de gemeente Hoorn in een unieke omgeving.
MAK staat voor duurzaamheid. Duurzaamheid
begint bij verbondenheid en betrokkenheid met de
directe (natuurlijke) omgeving en daarom wordt

bevorderd dat de bewoners zich bewust zijn van de
consequenties van hun gedrag op natuur, milieu en
landschap. MAK staat ten dienste van jong en oud,
individu en groep en spant zich in om de unieke
omgeving waaruit ze haar activiteiten ontplooit te
behouden en optimaal te benutten.

Onze visie:
Waar willen wij naar toe?
MAK Blokweer wil een netwerkorganisatie zijn
en in samenwerking met anderen kwalitatief
hoogwaardige activiteiten aanbieden en haar
faciliteiten beschikbaar stellen zodat bewustwording
van en inzicht in landschap, natuur en
cultuurhistorische waarden bij bewoners van Hoorn

en omgeving worden bevorderd. Laagdrempeligheid,
professionaliteit en kwaliteit staan centraal bij het
leveren van diensten aan doelgroepen (kinderen,
volwassenen, bedrijven en instellingen, scholen,
gemeenten). Het natuurpark Blokweer (en de
natuurspeeltuin) is hierbij van grote betekenis.

(Bij)scholing van de medewerkers en begeleiding van de
vrijwilligers is van groot belang. De focus zal liggen op
kwaliteit boven kwantiteit.
MAK Blokweer wil samenwerken met anderen en
wil een netwerkorganisatie zijn. Goede contacten
met diverse (sociaal) maatschappelijke organisaties
dragen bij aan een beter en intensiever gebruik van
de faciliteiten, alsmede aan de realisering van de
centrale doelstelling van MAK Blokweer: bevorderen
bewustwording van en inzicht in landschap, natuur en
cultuurhistorische waarden.

Continuïteit & kwaliteit
MAK Blokweer beschikt over prachtige faciliteiten
zoals het gebouw de Molshoop en de Kijkboerderij,
die gelegen zijn midden in het ecologische natuurpark
Blokweer met de natuurspeeltuin het boezelbos,
hoogstamboomgaard en de kloostertuin. Maar
op gezette tijden is het goed om je als organisatie
te bezinnen op wat je wilt. Nu is er zo’n moment
aangebroken. Het vorige beleidsplan loopt af en
bovendien bestaat MAK Blokweer 15 jaar en is het zaak
te consolideren, de continuïteit te waarborgen. Het is
belangrijk de voorwaarden te creëren en te behouden,
opdat we ook over 10 jaar aan onze missie kunnen
voldoen. Daarom een nieuw beleidsplan. Kernwoorden
zijn: continuïteit en kwaliteit. Onze doelstellingen
moeten uiteraard aanhaken bij maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals teruglopende subsidies,
en de noodzaak tot samenwerken met andere
partijen. Dit beleidsplan voor 2015 tot 2020 schetst
randvoorwaarden om voor de toekomst een robuuste
en financieel gezonde organisatie te realiseren, maar
ook om te kunnen blijven ontwikkelen op kwaliteit en
professionaliteit.

Positionering

Om te voldoen aan onze missie zijn er eind 2014 heel
wat mensen actief betrokken: 7 personeelsleden,
tezamen 5,1 fte, en meer dan 70 vrijwilligers. Dat laatste
is fantastisch, maar er zijn grenzen aan het totaal aantal
vrijwilligers dat kan worden begeleid. Het MAK wil
een vrijwilligersorganisatie zijn, want dit vergroot de
betrokkenheid van burgers en geeft mede inhoud aan
de maatschappelijke functie die wij willen vervullen.
Toegankelijkheid en laagdrempelig zijn ook belangrijk.
Uitgangspunt is het zo laag mogelijk houden van de
kosten voor deelname. MAK Blokweer wil een meer
vraag gestuurde organisatie zijn. Naamsbekendheid
vormt dan een goede ondersteuning. Daarom zal niet
alleen publiciteit bij de pers een blijvend hoge prioriteit
houden, ook sociale media worden ingezet. Ook is het
nodig dat blijvend wordt ingezet op professionalisering.

Natuur & milieu
educatie (NME)

Bij NME gaat het over contact tussen mens en natuur.
MAK vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners
van Hoorn en omstreken natuur en milieu in hun hart
sluiten en meewerken aan een duurzame samenleving.
Het MAK verzorgt een gestructureerd aanbod voor het
basisonderwijs. Wij zouden dit ook graag aanbieden
aan het voortgezet onderwijs en andere groepen, zoals
ouderen, en peuters en kleuters via kinderdagverblijven
en peuterspeelzalen. Helaas ontbreekt hiervoor de
financiële en dus personele ruimte. Wij verwachten
daarin geen wezenlijke wijzigingen voor de komende
jaren. Mits voldoende belangstelling kan NME voor
deze en andere groepen plaatsvinden op projectbasis
in samenwerking met een externe partner voor
financiering.
Van grote waarde is de regionale samenwerking
betreffende natuur- en milieueducatie met het IVN
West-Friesland in Bovenkarspel en MEC de Witte Schuur
in Enkhuizen.

park voorbij zijn, gaan de landschappelijke aspecten
een belangrijkere rol spelen. Zo zal de komende
jaren plaatselijk beplanting moeten verdwijnen en
op andere plaatsen worden toegevoegd. Door een
groot assortiment inheemse bomen en struiken
met bloemrijke kruidenvegetaties, een grote
natuurspeelplaats, een hoogstamboomgaard en een
gevarieerde plantenverzameling in de kloostertuin,
heeft het natuurpark Blokweer een unieke positie in de
regio.
Het MAK prijst zich gelukkig met de vele vrijwilligers
bij het onderhoud van het natuurpark. Het biedt ook
kansen voor mensen met een (grote) afstand tot de
arbeidsmarkt. Werken in de groene ruimte is uitermate
geschikt voor veel zorgcliënten.

Kijkboerderij

De kijkboerderij is een plek waar bezoekers de
landbouwhuisdieren kunnen ontmoeten en kunnen
kennismaken met het boerenbedrijf. De boerderijsfeer
wordt mede bevorderd door de dierkeuze, waaronder
het houden van zeldzame huisdierrassen. Voor
de kleinsten onder ons worden ook wat kleine(re)
huisdieren aangehouden. Schapen en geiten spelen een
belangrijke rol in het ecologisch beheer van de weiden
in het natuurpark. Uiteraard staat dierenwelzijn hoog in
het vaandel op de kijkboerderij. De kijkboerderij wil ook
inspelen op de stadslandbouw.

Slot

Een nieuw beleidsplan met nieuwe, maar realistische
ambities passend in de maatschappelijke en
bestuurlijke context. Onder het motto “continuïteit en
kwaliteit” wil MAK Blokweer daarmee bijdragen aan een
duurzame samenleving.

Tenslotte: voor het volledige beleidsplan verwijzen
wij U graag naar onze website.

Natuurpark,
natuurspeeltuin &
kloostertuin

Naast het beheer en onderhoud van het natuurpark
Blokweer, wordt sinds een aantal jaren ook de
natuurspeeltuin door het MAK onderhouden. In het
natuurpark, dat op ecologische basis wordt beheerd,
kan een ieder genieten van een grote diversiteit
aan planten en dieren. Nu de beginjaren van het
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