Samenvatting Meerjarenplan 2021-2025

De Unieke Bijdrage van ZMf
ZMf wil een unieke bijdrage leveren aan een mooi Zeeland en een gezonde prettige leefomgeving.
We borgen de stem voor natuur en milieu in Zeeland, nú en de komende veertig jaar. We zijn
strijdbaar voor een natuurinclusieve samenleving. We komen op voor kwetsbare natuur en spannen
ons in voor verduurzaming van de maatschappij.
We hebben een idealistische basis voor de langere termijn voor Zeeland, op de twee grootste huidige
bedreigingen; klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Wij zijn dé organisatie voor natuur en
milieu die ook op lange termijn de leefbaarheid van Zeeland in het oog houdt. We houden waar
nodig de betrokken partijen hiervoor bij de les. Wij kijken daarbij naar het hele systeem en zijn in
staat om in te zoomen op kleinere deelgebieden van dat systeem. We hechten veel belang aan
gefundeerde argumenten en feiten.
Bij alles wat we als mens doen, vraagt ZMf zich altijd af of dat ook positieve impact heeft op
generaties na ons. Deze fundamentele vraag leren wij van natuurvolkeren die zichzelf ten doel stellen
om zorg te dragen voor zeven generaties na hen. Op die manier houden we zo goed mogelijk
rekening met hen die nu nog geen stem hebben.
Een gezonde vorm van zelfreflectie vindt ZMf onmisbaar om flexibel en daadkrachtig te zijn en
blijven. We durven kritisch naar onszelf en ons functioneren te kijken. Dat maakt ons een sterke
lerende organisatie die zichzelf steeds opnieuw kan uitvinden en haar werk steeds verder weet te
professionaliseren.

Organisatorische context van ZMf
ZMf is een koepelorganisatie die namens haar lidorganisaties en individuele leden belangen op het
gebied van natuur en milieu in Zeeland vertegenwoordigt. ZMf vertegenwoordigt zo een brede laag
van belanghebbenden en betrokken inwoners. Hierdoor fungeert ZMf als aanspreekpunt voor alle
Zeeuwen, overheden, bedrijven, industrie, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en
belangenorganisaties. ZMf heeft een groot netwerk waarin ze veel impact heeft. Dat maakt haar de
spin in het web en een autoriteit op het gebied van natuur en milieu in Zeeland.

Onze wijze van organiseren
Het fundament van onze organisatie is het Tijdloos Kompas. Hierin hebben wij aandacht voor onze
bestaansreden, kernwaarden, principes als randvoorwaarden en onze strategische doelen voor de
lange termijn. Dit kompas helpt ons met het uitzetten van een duidelijke koers en bij het vasthouden
ervan. Het Tijdloos Kompas biedt ook houvast bij het nemen van beslissingen en bij het maken van
de afweging tussen waar we onze expertise wel willen inzetten en waar niet.

Het kompa s va n de
Besta a nsreden:

Principes a ls ra ndvoorwa a rden
Niet meer en niet sneller…
….stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de
natuur kan verwerken.
…door mensen geproduceerde stoffen in het milieu
brengen dan de natuur kan verwerken.
…de natuur afbreken dan de tijd die nodig is om te
herstellen.

Wij gaan voor mooi Zeeland - een krachtige stem voor
natuur en milieu. In verbinding met de regio werken wij
vandaag samen aan de toekomst.
ZMf draagt bij aan de transitie naar een duurzame
samenleving. Onze ambitie is om een positieve impact
te hebben door naar het hele systeem te kijken.
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Stra tegische doelen 2035 (50jr ZMf)
Wij zetten in op drie thema’s waaruit negen strategische
doelstellingen voor 2035 zijn afgeleid. De thema’s zijn:
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Gebaseerd op het Tijdloos Kompas stelden wij een Meerjarenstrategie voor de periode 2021-2025 op
die tot uiting komt in drie programma’s: Ruimtelijke Ordening & Landschap, Deltawateren en
Duurzaamheid & Circulaire Economie.
Op kortere termijn werken we met een jaarplan. In dit jaarplan geven we onszelf de vrijheid om, met
de langetermijnstrategieën in het vizier, slim te anticiperen op de realiteit en actualiteit van de dag.
Dit maakt ZMf van alle tijden.

Onze wijze van uitvoeren
Sterk in faciliteren. Vertellen van hoopvolle en positieve verhalen. Een faire partij die vinger aan de
pols houdt en bijdraagt aan de juiste stappen voorwaarts. Een gedegen en professionele
gesprekspartner voor overheden en sectoren. Nauwe samenwerking met bedrijven aan impactvolle
projecten. Invloed op relevante uitvoeringsagenda’s van sectoren en overlegstructuren. Verbinden
van mensen en ideeën. Mobiliseren van publiek en het verzinnen van ludieke campagnes om
Zeeuwen te overtuigen van urgentie en noodzaak om positief te veranderen. Dit alles maakt ZMf
uniek.

