
‘ Over de wolf heeft  
iedereen een mening’ 

Je hebt een kwart eeuw ervaring in de goede-
doelensector. Wat heb jij zien veranderen in de 
marketing-communicatie? 

‘De manier waarop we met onze doelgroepen communiceren 
is in álle opzichten veranderd. KWF, waar ik vanaf 2000 
werkte, stuurde destijds drie keer per jaar een donateursbrief. 
Nu, bij Natuurmonumenten, gaat er weliswaar nog steeds 
een magazine per post naar de leden, maar 95% van onze 
communicatie is digitaal. Via social media hebben we dagelijks 
contact met onze doelgroepen. We staan nu veel dichter bij 
onze achterban.’

Kun je met volledig digitale communicatie mensen 
wel werkelijk raken? Leidt het niet tot een zekere 
afstandelijkheid?

‘Er zijn zeker merken en organisaties voor wie dat risico 
bestaat, maar bij ons brengt het product per definitie een 
fysieke ontmoeting met zich mee. Ons publiek komt in 
onze natuurgebieden. Waar je op social media contact over 
hebt met Natuurmonumenten, dat herken je wanneer je 
een natuurgebied van ons bezoekt. Zeker als dat een bos, 
een polder of een heideveld in jouw directe omgeving is. 
Dat gebied bij jou in de buurt, daar heb je iets mee, daar 
ben je mee begaan. Daarover communiceren we met onze 
achterban: via de socials, digitale nieuwsbrieven, Puur Natuur, 
de bezoekerscentra, informatie in de natuurgebieden, de 
routeapp. Via een geïntegreerde klantreis bouwen we aan de 
relatie.’ 

Wanneer merkte je dat je met marketing-
communicatie mensen werkelijk kunt raken?

‘Ruim tien jaar geleden bereidden we bij KWF de eerste actie 
Sta Op Tegen Kanker voor. Voordat we begonnen aan het 
productieproces, hebben we aan alle medewerkers één vraag 
gesteld: waarom sta jíj́ op tegen kanker? Daar kwamen 
mooie persoonlijke verhalen uit voort, de campagne kwam 
voor iedereen opeens heel dichtbij. Het gevolg was dat er 
een nieuwe manier van samenwerken ontstond. Voor mij 
was dat het moment waarop ik fundamenteel anders naar 
communicatie ben gaan kijken. De focus ligt sindsdien op het 
zoeken naar persoonlijke betrokkenheid, naar de emoties die 
mensen bij een bepaald onderwerp voelen.’ 

Zijn er onderwerpen die zich bij uitstek lenen om de 
verbinding tot stand te brengen met de emoties van je 
doelgroep?

‘Deze winter is de film Wolf in première gegaan. 
Natuurmonumenten heeft aan die film meegewerkt en in de 
aanloop naar de première hebben we een kleine campagne 
opgetuigd over het wennen aan de wolf in Nederland. Over 
de wolf heeft iedereen een mening. Maar fabels en feiten 
zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De campagne 
vertelde het werkelijke verhaal: de wolf levert een positieve 
bijdrage aan de biodiversiteit in de Nederlandse natuur en 
het is aan de mens om vee te beschermen tegen de wolf. Zo 
laten we zien waar Natuurmonumenten voor staat en kan een 
brede doelgroep kennismaken met onze missie.’ 
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