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Planning collectieven: productenoverzicht
In het Plan van Aanpak Professionalisering Collectieven is een nadere omschrijving gegeven van de
producten die SCAN gaat opleveren. In onderstaande overzicht zijn deze (geactualiseerde)
producten op een rijtje gezet.
Van elke product(groep) wordt een korte omschrijving gegeven, evenals de verwachte
opleverdatum.
Producten keuzetraject
1. Organisatiemodel agrarische collectief
Toelichting op de betrokken partijen in het subsidieproces vanaf 2016 en de rol en positie van
het collectief, de ANV en de overige gebiedspartijen (maart 2014 opgeleverd).
2. Profielschets agrarisch collectief
Beschrijving van een professioneel collectief in kwalitatieve zin (maart 2014 opgeleverd).
3. Taakverdeling
Keuzemodel met een overzicht van alle taken die onder de verantwoordelijkheid vallen van het
agrarische collectief. Deze taken kunnen ofwel door het collectief zelf, of door de inliggende
ANV of door een externe dienstverlener worden uitgevoerd (maart 2014 opgeleverd).
4. Overheadkosten
Deze financiële onderbouwing geeft de relatie weer tussen de omzet en de overheadkosten
van een agrarisch collectief (maart 2014 opgeleverd).
5. Keuzemodel rechtsvorm
Er zijn een viertal producten ontwikkelt ten aanzien van de keuze voor een rechtsvorm van het
collectief: 1) een keuzenotitie waarin de (on)mogelijkheden van diverse rechtsvormen wordt
behandeld, 2) een vragenlijst met keuzemogelijkheden ten aanzien van de statuten van een
coöperatieve vereniging, 3) conceptstatuten en tot slot 4) een profielschets van het bestuur en
de organisatie. Op basis van deze producten kunt u een afspraak bij de notaris maken voor de
oprichting van uw collectief (mei 2014 opgeleverd).
Producten gebiedsvisie / kansenkaart
1. Gebiedsproces
Beschrijving van het gebiedsproces binnen de verbrede gebiedscoalitie voor de
totstandkoming van de ambitiekaart in het natuurbeheerplan 2016 (maart 2014 opgeleverd)
2. Kansenkaart
Stappenplan met bijbehorende vragenlijsten / werkwijze waarmee agrarische collectieven hun
eigen kansenkaart kunnen opstellen als voorbereiding op het gebiedsproces (maart 2014
opgeleverd)
Format kwaliteitshandboek
Format waarin collectieven hun processen en producten vastleggen ten behoeve van een
professioneel beheer conform de minimum eisen van het Programma van Eisen voor collectieven.
Certificering van het collectief vindt plaats op basis van een opgesteld kwaliteitshandboek (juli
2014 gereed).
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Producten gebiedsaanvraag
1. Gebiedsaanvraag
Format en handleiding voor het opstellen van een gebiedsaanvraag die het aanbod van een
collectief bevat voor het realiseren van GLB-doelen (juli / september 2014 gereed).
2. Maatregelenset
Format en handleiding voor het ontwikkelen van maatregelensets (beheerpakketten) op basis
van de Catalogus Groen Blauwe Diensten evenals een uitwerking van de landelijke
maatregelenset (september 2014 gereed).
3. Voorintekening deelnemers ANLB
Format en handleiding voor het organiseren en inventariseren van de wensen van de
deelnemers van het collectief op basis van de maatregelenset. De voorintekening vormt de
basis van de gebiedsaanvraag en het beheerplan (september 2014 gereed).
4. Beheerplan
Format met kaart en rekenmodel en handleiding voor het opstellen van een beschrijving van
de te leveren prestaties die het collectief aan de ‘voordeur’ levert (september 2014 gereed).
5. Ecologische toetsen
Gebruikershandleiding bij erkende ecologische toetsen om de ecologische kwaliteit van de
gebiedsaanvraag te beoordelen evenals een minimum programma van eisen voor
ontbrekende tools (september 2014 gereed).
Format controle- en handhavingsprotocol
Format en handleiding voor het toezicht op de uitvoering van de afspraken in de
beheerovereenkomst met de deelnemers en bijbehorend sanctiebeleid (december 2014 gereed).
In 2015 volgt een instructiebijeenkomst voor de leden van de schouwcommissie.
Producten financieel administratief systeem en bijbehorende ICT
1. Programma van Eisen financieel administratief systeem
In samenspraak met IPO en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst
Regelingen) wordt een PvE opgeleverd waar aan een systeem moet voldoen (juli 2014 gereed).
2. Advies voor financieel administratief systeem
Advies voor één of meerdere te gebruiken (en dan werkende) systemen, inclusief een voorstel
over financiering en beheer (december 2014 gereed).
Producten veldinventarisatie en evaluatie
Protocol, formats en bijbehorende handleidingen voor een jaarlijkse (terug) blik op het beheer,
inclusief een instructiebijeenkomst voor de veldinventarisatie (1e helft 2015 gereed).
Producten jaarlijkse verslaglegging
Formats en handleidingen voor de jaarlijkse verslaglegging van voordeur en achterdeur (1e helft
2015 gereed).

Juni 2014
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