
Een jaar van uitdaging, verandering en hernieuwde energie, zo is 2017 het best te duiden.

In 2017 werkte Natuur & Milieu op de thema’s energie, voedsel, mobiliteit en grondstoffen hard aan 

verandering door middel van onderzoek, debat en lobby, en door initiatieven die mensen helpen bij 

het nemen van concrete duurzame stappen. 

Ook intern stond verandering centraal. Na een aantal jaren met tegenvallend financieel resultaat, 

is eind 2016 besloten tot een reorganisatie, die in 2017 in de praktijk is uitgevoerd. De organisatie is 

gereduceerd en vereenvoudigd, en werkwijzen zijn verbeterd. Inkomsten en uitgaven zijn weer in 

balans gebracht en de grip op het resultaat is verstevigd. Hiermee is een mooie basis gelegd voor een 

gezonde toekomst voor Natuur & Milieu. De blik is vooruit gericht en dat moet ook. Met de nieuwe 

regering, en de groeiende maatschappelijke dynamiek op de thema’s die voor Natuur & Milieu 

centraal staan, kunnen we de komende jaren wederom veel impact realiseren. Benieuwd naar onze 

projecten en resultaten? Deze staan uitgebreid toegelicht op onze jaarverslagwebsite

Wij willen een duurzame toekomst voor iedereen. Zodat we 
kunnen blijven reizen en energie gebruiken, maar dan schoon 
en hernieuwbaar. Zodat we lekker en gezond eten zonder 
de aarde uit te putten. En zodat we spullen hergebruiken in 
plaats van opgebruiken.

Onze doelen kunnen we alleen realiseren als iedereen mee-
doet. Of je nou aan het werk bent bij de overheid of in een 
bedrijf. Of je nou burger bent of consument. Iedereen heeft 
een rol in de verandering. Natuur & Milieu brengt mensen en 
organisaties bij elkaar om samen te werken aan duurzame 
oplossingen voor iedereen.

Natuur & Milieu werkt in Nederland aan duurzame projecten 
op het gebied van voedsel, mobiliteit, energie en grondstoffen. 
Altijd samen met mensen, bedrijven, overheden en met ande-
re maatschappelijke organisaties. Omdat wat wij hier doen een 
voorbeeld kan zijn voor de rest van de wereld. En ook – eerlijk 
is eerlijk – omdat we in Nederland nog best achterlopen. 
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Energie
In 2017 maakten we ons hard voor ambitieuze klimaatdoelen 
in het regeerakkoord, en zetten we in op energiebesparing, 
duurzame energiebronnen en innovaties voor de 
energietransitie.

Voedsel
Landbouw en veeteelt leggen een hoge druk op ons 
milieu. Ook in 2017 zetten wij ons ervoor in om die druk te 
verlagen. We presenteerden onder andere onze Voedselvisie. 
Hierin pleiten we voor minder intensieve veeteelt en 
voedselverspilling, en voor een groter aanbod van duurzaam 
geproduceerde producten.

Inhoudelijk zet Natuur & Milieu de gevolgde lijn van de afgelopen jaren voort. In samenwerking met overheid, bedrijfsleven en 
consumenten brengt Natuur & Milieu een duurzame wereld dichterbij, door grensverleggend en agenderend onderzoek, lobby, 
toekomstvisies, het aanjagen van nieuwe duurzame oplossingen en het betrekken van bedrijven en mensen bij het zetten 
van duurzame stappen.

Grondstoffen
Onze omgeving en de grondstoffen die we eraan onttrekken 
zijn waardevol en schaars. Toch wordt er nog vaak achteloos 
mee omgesprongen. Natuur & Milieu zet zich daarom in voor 
een circulaire economie en bescherming van onze omgeving.

Mobiliteit
In 2017 zetten we vol in op elektrisch rijden: voor bedrijven én 
particulieren. Ook besteedden we volop aandacht aan de trein 
als aan trekkelijk alternatief voor het vliegtuig. En aan het 
begin van het jaar brachten we onze Mobiliteitsvisie voor een 
duurzame toekomst uit.

RESULTATEN

VOORUITBLIK 2018



TOTALE inkomsten

€ 5.635.129

particulieren

€ 362.734
bedrijven

€ 1.296.307
loterijorganisaties

€ 2.269.844
overheden

€ 620.963
organisaties zonder winststreven

€ 941.077
baten ALS tegenprestatie

€ 144.204

De cruciale financiële uitdaging voor 2017 was om de kosten en baten weer met elkaar in balans te krijgen na het negatieve 
resultaat uit 2016. Een extra uitdaging hierbij was dat er in 2017 niet alleen werd gereorganiseerd, maar ook verhuisd. 
Mede daardoor was er voor 2017 een negatief resultaat van -€ 350.000 begroot. Natuur & Milieu is erin geslaagd om binnen 
deze begroting te blijven, ondanks het feit dat begin van het jaar duidelijk werd dat er ook nog een directeurswissel moest 
plaatsvinden. Het uiteindelijke resultaat was -€ 316.405, en daarmee minder negatief dan begroot.

De begroting en het jaarplan voor 2018 laten een positief beeld zien. Voor 2018 is er dan ook op nul begroot. Nu we financieel 
in rustiger vaarwater zitten, kan Natuur & Milieu weer beter vooruitkijken en vol inzetten op het bereiken van nog meer 
impact. Om dit verder te concretiseren zal de organisatie in 2018 een nieuwe meerjarenvisie en daaraan gekoppelde 
meerjarenbegroting ontwikkelen.

Met versterking van de acquisitie en meer grip op de projectuitgaven verwachten we in 2018 de verliezen achter ons te 
kunnen laten. Daarbij streven we ernaar om de reservepositie van Natuur & Milieu weer te kunnen verstevigen. Deze positie 
is nodig om risico’s die zich onverhoopt voordoen te kunnen opvangen.

Natuur & Milieu bedankt haar donateurs, 
partners en de Nationale Postcodeloterij 
voor hun steun in 2017!

FINANCIEN

TOTALE INKOMSTEN

TOTALE UITGAVEN

FINANCIELE VOORUITBLIK 2018

..

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

€ 5.318.644

TOTALE UITGAVEN

€ 5.951.534

wervingskosten

€ 129.954

beheer & administratie

€ 495.537

financiele baten en lasten

€ 7.399


