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1. Project in het kort (samenvatting) 

Tropen Rangers beschermen 

473 bedreigde soorten in Caribisch Nederland

Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint-Eustatius. De 

 natuur op en rondom deze eilanden is uniek, en bijzonder waardevol. 

Binnen het Koninkrijk der Nederlanden gelden ze als de gebieden met 

de hoogste biodiversiteit, en als enige gebieden die mondiaal erkend 

zijn als “biodiversiteit hotspots”. Wereldwijd bedreigd koraalrif, man-

grovebossen en ecosystemen in tropische wouden maken deel uit van 

de eilanden, sommige komen nergens anders ter wereld voor!

Voor zeeschildpadden, walvissen, lora’s en tal van andere bedreigde 

diersoorten vormen deze gebieden een veilig thuis, tijdens hun jeugd, 

of zelfs tijdens hun hele leven. De natuurgebieden beslaan gezamen-

lijk niet meer dan 128 km² landen en water (en dat is minder dan 

het waddeneiland Schiermonnikoog!). Toch tellen ze 473  bedreigde 

soorten (flora en fauna) en dat maakt de natuurgebieden in Caribisch 

 Nederland tot de meest waardevolle van ons Koninkrijk!

Bij de bescherming van de natuurgebieden, de 473 bedreigde  soorten 

en de bedreigde ecosystemen boven en onder water, loopt men in het 

Caribisch Gebied tegen twee structurele problemen aan:

1. Te weinig menskracht in de natuurparken en bij de 

 natuurorganisaties

2. Onvoldoende kennis en steun van de gemeenschap en  

van de toeristen voor natuurbescherming

De oplossing? Tropen Rangers, het project van DCNA en IVN Nederland.

Het programma ‘Tropen Rangers’ mobiliseert, betrekt en traint vrijwil-

ligers in Nederland en stimuleert een nieuwe cultuur van vrijwilligers-

werk1 op de Nederlands Caribische eilanden. Op de eilanden wordt 

de nieuwe generatie gestimuleerd en geïnformeerd, waardoor ze als 

 ambassadeurs en als vrijwilligers de natuurbescherming gaan helpen.

Met elk hun eigen expertise in combinatie met het gemeenschap-

pelijke doel zijn DCNA, het samenwerkingsverband van alle locale 

natuur beschermingsorganisaties in de Nederlandse Cariben en IVN 

 Nederland, natuur- en milieu-educatie, dé organisaties om gezamen-

lijk dit project in te vullen en te realiseren.

Naar verwachting is een vrijwilligerscorps van 5.000 Vrijwillige Tropen 

Rangers nodig ten behoeve van natuurbescherming, voorlichting en 

educatie op de zes eilanden: 5.000 extra paar oren, ogen en handen 

om de ecosystemen en de 473 bedreigde soorten flora en fauna op 

Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten te 

beschermen!

Gebrek aan menskracht 

zet natuurbescherming 

onder grote druk

1 Op de zes eilanden kent men 

geen vrijwilligerswerk zoals in 

Nederland. Vrijwilligerswerk op 

de eilanden is (nu nog) gericht 

op familie en directie vrienden.
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Wat gaan we doen?

Het doel van dit project is het realiseren van een structurele  verandering 

door het opleiden van een hele nieuwe generatie ‘Tropen Rangers’

De groep Tropen Rangers bestaat uit:

a. Vrijwillige Tropen Rangers (18+): 5.000 extra paar ogen, 

oren, handen en voeten om de natuur op de zes tropische 

 Nederlandse eilanden te beschermen

b. Junior Rangers: 5.000 kinderen op de zes eilanden worden 

ambassadeurs en leggen de basis voor de structurele veran-

dering op de eilanden m.b.t. vrijwilligerswerk1

Hoe gaan we dit doen?

1. Het ontwikkelen van gerichte Tropen Ranger-

trainingsprogramma’s

a. In Nederland gebaseerd op bestaande IVN-programma’s 

om te zorgen dat potentiële vrijwilligers geïnformeerd 

worden over de natuur en cultuur op de eilanden en 

voorbereid worden om actief betrokken vrijwilligers te 

worden

b. In de Nederlandse Cariben worden schoolkinderen 

geïnformeerd over de natuur op hun eilanden 

en voorbereid om actieve ambassadeurs voor 

natuurbescherming te worden

2. Een interactieve website met eigentijdse social media tools en 

toepassingen, open voor alle Tropen Rangers (zowel Vrijwillige 

Tropen Rangers als Junior Tropen Rangers) waar zij:

a. Informatie vinden over vrijwilligerswerk in de 

natuurgebieden en zich aan kunnen melden

b. Praktische en ondersteunende informatie kunnen vinden

c. Verslag kunnen uitbrengen van hun vrijwilligerswerk:

i. Invullen van rapportage formulieren

ii. Informatieve en algemene indrukken publiceren via blogs, 

posts met foto’s en video, e.a.

d. Ervaringen kunnen delen met elkaar (forum, twitter, e.a.), 

we slaan zo de brug tussen alle delen van het Koninkrijk 

en alle generaties

 Potentiële Tropen Rangers kunnen zich uiteraard via deze 

website aanmelden

3. Uitvoering van een communicatieplan met gerichte 

marketing-inspanningen in Nederland, gericht op 

Nederlandse doelgroepen, om enthousiasme en steun voor 

de natuurbescherming op de zes eilanden te realiseren, 

met een duidelijke ‘call to action’ om zich aan te melden als 

toekomstig Vrijwillig Tropen Ranger.

Caribisch Nederland is de 

enige, mondiaal erkende,  

biodiversiteits ‘hotspot’  

in het Koninkrijk

1 Op de zes eilanden kent men 

geen vrijwilligerswerk zoals in 

Nederland. Vrijwilligerswerk op 

de eilanden is (nu nog) gericht 

op familie en directie vrienden.
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1.1 Achtergrondinformatie

1.1.1 Effect toerisme op natuur en vrijwilligerswerk door toeristen

Bezoekers (toeristen) genieten van de natuur en brengen daardoor, 

vaak onbedoeld, de natuur in de verdrukking. De biodiversiteit en 

daarmee de 473 bedreigde soorten staan het meest onder druk door 

de toeristische en andere bewegingen en ontwikkelingen. Toeristen 

echter zien, zoals ook in andere delen van de wereld, natuurbehoud 

als een locale verantwoordelijkheid en niet als hun verantwoordelijk-

heid. Het is (nog) niet zo dat toeristen tijdens hun verblijf op de eilan-

den vrijwilligerswerk doen, dat komt nog niet in hen op. 

Het Tropen Rangers-project betrekt de bezoekers, zowel zij die zijn 

geëmigreerd, een tweede huis hebben, op vakantie zijn of voor hun 

werk op de eilanden zijn, bij de natuur en de natuurbescherming. 

Het daagt hen uit om echt een verschil te maken en een bijdrage te 

 leveren aan zowel de ontwikkeling van de eilanden als aan de natuur-

bescherming. En de grote biodiversiteit, vooral de 473 bedreigde 

soorten, te beschermen en de natuurlijke schoonheid van het eiland 

te helpen behouden.

1.1.2 Cultuur van maatschappelijk vrijwilligerswerk op de eilanden

De parken en de natuurorganisaties op de zes eilanden in de 

 Nederlandse Cariben kampen met een structureel personeelstekort, 

hetgeen dus niet, zoals bij veel organisaties in Nederland, wordt 

 ondervangen door een vrijwilligerscorps.

De cultuur op de eilanden is gericht op vrijwilligerswerk binnen de 

 directe kring van familie en vrienden, en kent (nog) niet het vrijwilligers-

werk voor maatschappij en samenleving zoals we dat in (Europees) 

Nederland kennen.

Het programma op de basisscholen betrekt de kinderen op de eilan-

den bij de natuur en de natuurbescherming. En maakt hen daardoor 

ambassadeurs van de natuur, waardoor hun ouders en familieleden 

zullen aangemoedigd worden om hen (ook in daden) te ondersteunen 

en uiteindelijk ook zelf Tropen Ranger te worden. Waardoor de nieuwe 

generatie een actieve bijdrage levert aan het introduceren van vrij-

willigerswerk op de eilanden, zodat de natuurorganisaties structureel 

kunnen worden ondersteund.

Binnen dit project ‘Tropen Rangers’ deelt IVN Nederland haar ken-

nis en kunde over het opzetten en managen van een goed lopende 

vrijwilligersorganisatie met DCNA. De samenwerking tussen beide 

organisaties combineert locaal commitment met Nederlandse kennis 

en kunde over een op de eilanden nog relatief onbekend fenomeen: 

vrijwilligerswerk.

Voor sommige soorten vormt 

Caribisch Nederland een van de 

laatst overgebleven 

‘kraamkamers van de natuur’
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1.2 Over DCNA

Zes parkorganisaties van de Nederlandse Cariben namen in 1998 

het initiatief tot een regionaal samenwerkingsverband ter onder-

steuning en versterking van de natuurbescherming op hun eilanden. 

Deze  samenwerking van parkorganisaties uit Aruba en de voormalige 

 Nederlandse Antillen (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint 

Maarten) kreeg in 2005 officieel vorm in de Dutch Caribbean Nature 

Alliance, kortweg DCNA.Het doel van deze overkoepelende organisatie 

is om de omvangrijke biologische rijkdommen van deze eilanden op 

land en in zee te beschermen en behouden voor komende generaties. 

DCNA ontwikkelt daartoe duurzame financieringsbronnen als een Trust 

fund, bouwt kennis en ervaring op via trainingen, workshops en stafuit-

wisseling en promoot de overweldigend mooie en bijzondere natuur.

Biodiversiteit Hotspot

Op de tot de verbeelding sprekende Nederlands Caribische tropische 

eilanden vind je een overvloed aan mondiaal bedreigde ecosystemen 

met een rijke biodiversiteit. De natuur varieert van uitbundig regenwoud 

tot adembenemende koraalriffen en ongerepte stranden.  Dankzij deze 

rijke biodiversiteit gedijen vele bedreigde soorten er goed. In fragiele 

ecosystemen als mangroven, onderwaterbergen en koraalriffen  komen 

onder meer zeeschildpadden voor, vele koraalsoorten,  flamingo’s, 

 papegaaien en een oneindigheid aan tropische vissoorten.

DCNA richt zich niet alleen op duurzaam beheer van de huidige be-

schermde gebieden, maar ook op het vergroten van bewustzijn en 

kennis van de waarde van de natuur.

Een Ondersteunend Netwerk

De parkorganisaties hebben begrepen dat voor het duurzaam 

instandhouden van deze internationale biodiversiteitshotspot en voor 

de  economische ontwikkeling van de eilanden zowel nationale als 

internationale inspanning noodzakelijk is. Het overkoepelende DCNA 

zorgt ervoor dat parkorganisaties worden ondersteund door een 

groep van lokale en internationale natuurliefhebbers en organisaties 

die het belang van bescherming van biodiversiteit in de Nederlandse 

 Cariben een warm hart toedragen. Koningin Beatrix besloot in 2006 om 

 beschermvrouwe te worden van DCNA, naast de beschermheren prof. 

Nico Visser en Jaime Saleh. Het ministerie van Binnenlandse  Zaken 

(BZK) onderkent de noodzaak tot bescherming van deze prachtige 

natuur en ondersteunt DCNA financieel. Ook is DCNA sinds het jaar 

2009 één van de beneficiënten van de Nationale Postcode Loterij.

Het regionale netwerk van de parkorganisaties is weliswaar jong, maar 

kent al vele successen. Vooral is dit te danken aan de inzet van de deel-

nemende partijen in DCNA. Met professionaliteit en groot enthousiasme 

wordt gewerkt aan de bescherming van de rijke biodiversiteit en het 

behoud van de bijzondere natuur in het Nederlands Caribische gebied. 

De belangen zijn groot.  

In 2006 besloot Koningin 

Beatrix beschermvrouwe te 

worden van DCNA
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1.2.1 De eilanden in Caribisch Nederland
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1.3 Over IVN Nederland

De missie van het IVN is ‘het bijdragen aan een duurzame samen leving 

door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap’. IVN wil het 

leven van mensen verrijken door hen te laten leren van natuur, hen laten 

nadenken over hun gedrag en motiveren tot milieubewust handelen.

Bij kinderen, jongeren en volwassenen wil IVN bewustzijnsgroei (hoofd) 

en motivatie (hart) ten aanzien van natuur en milieu vergroten zodat er 

bewust gedrag ontstaat (handen). We gaan voor ‘educatie die raakt’. 

IVN is de grootste speler op de ‘markt’ van natuur- en milieueducatie 

(NME) en daarmee de grootste groene informele opleidingsorganisatie 

van Nederland. De activiteiten van IVN hebben jaarlijks een direct en 

indirect bereik van vele miljoenen Nederlanders.

IVN heeft een vereniging van 20.000 deskundige leden, velen  opgeleid 

via een eigen gecertificeerd opleidingsprogramma, georganiseerd in 

173 lokale afdelingen. De kernactiviteiten van de vereniging IVN zijn:

•	 Opleiden	van	mensen	in	natuur-	en	milieu.	De	‘natuurgidsen-

cursus’ is de landelijk bekende bijna twee jaar durende 

 opleiding waarbij mensen worden opgeleid tot natuurgids 

(met soms specialisaties als watergids of landschapsgids).

•	 Het	verzorgen	van	excursies	in	de	natuur	en	tentoonstellingen	

over de natuur. Jaarlijks maken grote aantallen mensen via 

IVN kennis met de natuur. 

•	 Betrekken	van	kinderen,	jongeren,	volwassenen	en	ouderen	

bij de natuur. Dit strekt van ‘knuffelen met dieren’ in Artis 

tot het op bezoek gaan bij (dementerende) ouderen in 

verzorgingstehuizen met de zogenaamde IVN Natuurkoffer. 

IVN afdelingen zijn ook betrokken bij allerlei ruimtelijke 

ordeningsvraagstukken en het vergroenen van de stad.

•	 Het	betrekken	van	schoolkinderen	bij	de	natuur.

De Stichting (beroepsorganisatie) IVN is mede opgericht om de vrijwil-

ligers van de vereniging professioneel te ondersteunen en projecten 

uit te voeren. Momenteel zijn hier circa 130 beroepskrachten werk-

zaam in vier regio’s (met elf provinciale consulentschappen) en een 

landelijk kantoor in Amsterdam. 

Rollen en taken van IVN binnen dit project:

•	 Projectleiding	in	Nederland

•	 Ontwikkeling	lespakketten	voor	(junior)	tropen	rangers

•	 Enthousiasmeren	IVN-afdelingen	om	hun	expertise	in	te	zetten	

in Caribisch Nederland 

•	 Laten	aanhaken	van	andere	collega-organisaties

•	 Rapportage	inzet	en	bereik	vrijwilligers

•	 PR	en	visualisatie	van	de	resultaten

•	 Bijdrage	aan	evaluatie

IVN speelt een grote rol 

bij het opleiden van 

Tropen Rangers
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1.4 Over BASIS Communicatie

DCNA en IVN Nederland laten zich bij de uitvoering van dit project 

ondersteunen door BASIS Communicatie. Dit Haarlems marketing- 

en communicatiebureau (opgericht in 1990) combineert strategie 

en creativiteit met een hands-on mentaliteit gericht op het bereiken 

van doelstellingen. Een van de kernkwaliteiten van het bureau is het 

(mede-)initiëren en realiseren van nieuwe projecten en initiatieven. 

 BASIS Communicatie wordt gekenmerkt door een hoge mate van 

maatschappelijke betrokkenheid.

Naast haar werk voor diverse bekende A-merken, werkt BASIS 

 Communicatie voor maatschappelijke organisaties. Ook is het 

 bureau sinds 1999 werkzaam voor opdrachtgevers op de voormalig 

 Nederlandse Antillen en kent Caribisch Nederland derhalve goed.

Ook de Nederlandse 

toeristen zijn hard nodig om 

het gebrek aan professionele 

menskracht te ondervangen
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2. Tropen Rangers - nadere toelichting

2.1 Wie zijn de Tropen Rangers?
Iedereen kan een Tropen Ranger worden. De Tropen Rangers worden 

geworven onder:

A) Het algemene publiek in Nederland, met extra aandacht voor:

•	 Vakantiegangers	(incl.	cruisetoeristen)	 

op/naar de eilanden

•	 Bezitters	van	een	2e huis op een van 

de eilanden (en hun huurders)

•	 Crew	van	KLM	en	andere	airlines

•	 Spelers	(en	medewerkers)	van	de	

Nationale Postcode Loterij

•	 Vrijwilligers	en	donateurs	van	IVN	

Nederland

•	 Medewerkers	van	bedrijven	werkend	

op/met de eilanden

•	 Medewerkers	van	overheidsdiensten

•	 In	Nederland	wonende	Caribische	Nederlanders	

(Antillianen en Arubanen)

B) Het algemene publiek op de eilanden, waaronder de  

school kinderen

2.2. Wat doen de Tropen Rangers?

2.2.1 Vrijwillige Tropen Rangers

De Vrijwillige Tropen Rangers ondersteunen de 

professionele natuurbeschermers op de eilanden 

onder meer door:

•	 Monitoren	van	de	natuurgebieden	en	rap-

porteren (online) zowel status als bijzon-

derheden

•	 Helpen	bij	het	schoonhouden	van	de	

natuurgebieden

•	 Helpen	bij	tellingen	en	metingen

•	 Ondersteunen	bij	activiteiten	voor	Junior	

Rangers

•	 Geven	van	voorlichting	en	informatie

•	 Helpen	bij	projecten	(zoals	het	door	de	PostCodeLoterij	

gesteunde ‘We are the World’-project bij Lac Cai, Bonaire)

•	 Ondersteunen	bij	overige,	voorkomende	werkzaamheden

•	 En	nog	veel	meer!

Iedereen kan  

Tropen Ranger worden

Tropen Rangers ondersteunen 

de professionals onder meer bij 

tellingen en metingen
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2.2.2 Junior Tropen Rangers

Schoolkinderen op de eilanden worden Junior 

 Tropen Ranger als ze deelnemen aan de verschil-

lende activiteiten, op  verschillende niveaus. Ze 

 leren over de natuur op de eilanden, het belang 

van de natuur, leren over het werk van de natuur-

beschermers en het beschermen van de natuur-

gebieden, gaan de natuur in  samen met professio-

nele Rangers en leren van hen meest voorkomende 

werkzaamheden op hun niveau waardoor ze een 

concrete bijdrage kunnen leveren.

Junior Tropen Rangers verrichten nog geen daadwerkelijke werk-

zaamheden, maar worden juist via een enthousiasmerend opleidings-

programma warm gemaakt voor de natuur en bewust gemaakt van 

het belang van natuurbescherming. Wel nemen ze deel aan diverse 

projecten zoals ‘clean the beach’.

2.3 Opleiden van Tropen Rangers

2.3.1. Vrijwillige Tropen Rangers

DCNA en IVN ontwikkelen samen een opleidingsprogramma van 

 enkele dagdelen. Een gedeelte van deze opleiding kunnen aspirant 

Tropen Rangers online doen d.m.v. e-learning technieken. Andere 

 delen worden klassikaal verzorgd door de IVN-afdelingen in het Euro-

pese deel van Nederland (180 afdelingen met 20.000 vrijwilligers) en 

op de zes eilanden (6 afdelingen). Aan het einde van het opleidings-

programma wordt een toets afgenomen. Wie de toets haalt wordt be-

noemd tot Tropen Ranger, ontvangt onder meer een brevet en een 

badge en wordt ook formeel geregistreerd als Tropen Ranger.

In het communicatieplan (hoofdstuk 3), tijdens de opleiding, en op 

de website, is er ook veel aandacht voor bestaande projecten, zo-

als bijvoorbeeld het project ‘We are the World’, opgezet door IUCN 

 Nederland en DCNA, in samenwerking met Wetlands International en 

het Environmental Education Media Project en gefinancieerd door de 

Nationale PostcodeLoterij.

2.3.2. Junior Rangers

Op de zes eilanden komen de kinderen op hun eigen school in aanra-

king met het programma. Dit gebeurt onder de vlag van het programma 

‘Kids for Nature’ dat reeds in ontwikkeling heeft kunnen gaan met een 

eerste, kleine steun van het Comité Koninkrijksrelaties. De doorontwik-

keling naar het Junior Tropen Ranger-programma maakt het mogelijk 

om het op grote schaal op de zes eilanden uit te rollen en de ruime 

meerderheid van de kinderen te bereiken. Hierdoor ontstaat ‘kritische 

massa’ waardoor de bevolking echt bij natuur en natuur bescherming 

betrokken raakt en ook volwassenen vrijwilligerswerk gaan doen.

Aan het einde van het  

(e-)opleidings programma 

ontvangen de vrijwilligers hun 

Tropen Ranger-badge

Junior Rangers komen op hun 

eigen school in aanraking met 

het programma
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Fulltime natuur educatiespecialisten, op elk eiland, 

zorgen voor de uitrol van het Junior Tropen Ranger-

programma vanuit Kids for Nature. Het programma 

bestaat uit innovatieve activiteiten  onder schooltijd, 

in de natuurgebieden. Kinderen leren over de natuur 

op hun eiland en de zustereilanden en stap-voor-

stap, level-voor-level ontdekken ze de waarde van 

de natuur en hoe zij (in de toekomst) en hun familie 

een bijdrage aan natuurbescherming kunnen leve-

ren. Een motiverend systeem van ‘badges’ brengt 

de kinderen naar elk volgende niveau.

Op het eerste niveau krijgen de kinderen niet alleen voorlichting over 

de natuur, ook worden hen skills geleerd: 

•	 Hoe	minimaliseer	je	je	impact	als	mens	op	de	natuur?	

•	 Vis-	en	koraalherkenning

•	 Plant-	en	dierherkenning

Op het tweede niveau leren de kinderen hun eigen natuurgebieden 

goed kennen en kunnen ze al meehelpen bij algemene activiteiten, 

zoals de ‘clean up’.

Op het derde niveau, voor oudere kinderen, leren ze al echte skills van 

een Ranger zoals:

•	 Omgaan	met	apparatuur	en	gereedschappen

•	 EHBO

•	 GPS	gebruik

•	 Kennis	van	de	wet

•	 Veiligheid

•	 Monitor-skills

Kinderen worden gestimuleerd via social media hun ervaringen te 

 delen, reacties, foto’s, videos en blogs zijn eveneens zichtbaar op de 

speciale Tropen Rangers-website (zie hoofdstuk 2). Op de website is 

tevens te zien welke programma’s op welk moment op welk eiland 

lopen, het bevat downloadable trainingsmateriaal, kinderen kunnen 

kennis maken met programma’s op andere eilanden en uiteraard zijn 

er links met IVN Nederland en Nederlandse scholen.

Vanzelfsprekend komen ook bestaande locale projecten in het pro-

gramma aan de orde, zoals het eerder genoemde ‘We are the World’-

project bij Lac Cai op Bonaire.

Junior Rangers vormen de 

nieuwe generatie. Zij zijn de 

ambassadeurs en dragen bij 

aan de cultuurverandering op 

de eilanden
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2.4 Kennis delen tussen Tropen Rangers en  
professionals en tussen de Rijksdelen

2.4.1 Vrijwillige Tropen Rangers

Op een – nieuw te ontwikkelen – deel van de web-

sites van DCNA en IVN kunnen Tropen Rangers 

zien welke werkzaamheden in welke  periode ver-

richt moeten worden op de eilanden. Online log-

gen ze in op hun  eigen  Tropen Ranger-account en 

melden zich aan voor de werkzaamheden van hun 

keuze en de periode van hun keuze. Na afloop van 

de werkzaamheden vullen ze op de zelfde website 

hun rapportage in. Deze rappor tage is zichtbaar 

voor de andere Tropen Rangers en de professio-

nele staf. Niet-urgente zaken kunnen, via de web-

site, aan de professionele staf worden gerappor-

teerd. Urgente zaken  kunnen de Tropen Rangers direct rapporteren 

aan de professionele staf door een bezoek te brengen aan het meld-

punt in de kantoren van de locale natuurbeschermingsorganisaties.

Aanvullend krijgen ze via de website ook informatie over onderzoeken 

en over bijeenkomsten en activiteiten, zoals:

•	 Presentaties	en	andere	activiteiten	van	de	Nationale	Parken

•	 Lezingen	van	wetenschappers	die	op	bezoek	zijn	op	de	

eilanden

•	 Natuuractiviteiten	zoals	‘Sea	&	Learn’	op	Saba

•	 Natuurgerelateerde	locale	en	internationale	conferenties	en	

meetings

•	 Informatie,	foto’s	en	video’s	van	bijzondere	gebeurtenissen	

zoals jonge zeeschildpadden die hun weg naar de zee vinden, 

het paren van koralen, etc.

2.4.2 Junior Rangers

Junior Tropen Rangers kunnen de website ervaringen uitwisselen met 

andere Junior Tropen Rangers, en anderen. Ook social media worden 

daarbij uiteraard gebruikt. Daarnaast krijgen ze een ‘spreekbeurt-pak-

ket’ mee, waarmee ze een spreekbeurt kunnen houden in hun klas op 

de (basis)school, dan wel een werkstuk of project kunnen doen op het 

voortgezet onderwijs.

Het project slaat dus ook, op diverse manieren, een brug tussen 

bewoners en bezoekers, tussen de eilanden onderling en tussen de 

Rijksdelen.

RobVandeberg Vandaag op Bonaire 
naar #Stinapa geweest. Met de Ranger 
naar Slagbaai. Nuttige dag, met goed 
gevoel nu in Karel’s Bar #Tropenranger 
#helpdenatuur
6 hours ago • reply • retweet • favorite

SharidaCroes Soms is school best 
leuk. Vandaag #natuurles Weet je wel 
hoeveel vissen bedreigd worden? 
#onseilandiskostbaar #doejemee
yesterday • reply • retweet • favorite

AnneJanssen Hele andere kant van  
St. Maarten gezien. Natuurbeschermers 
verdienen meer aandacht. Geholpen 
met voorlichting. #vakantie #helpmee 
#tropenranger
1 days ago • reply • retweet • favorite

EddyVrolijk Vele handen maken licht 
werk. Zeeschildpadden kunnen nu 
veilig opgroeien. Bedankt vrijwillige 
#tropenranger #dcna #ivn
2 days ago • reply • retweet • favorite

TatiFelix Ben trots op ons eiland. En op 
mijn ouders Zijn nu ook #tropenranger 
Ons eiland is cool #natuurismooi
3 days ago • reply • retweet • favorite

Social media vormen  

een belangrijk instrument bij 

het delen van kennis

Via de websites van  

DCNA en IVN Nederland kunnen 

de Tropen Rangers ervaringen 

uitwisselen en kennis delen
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2.5 Meetbare doelstellingen

2.5.1. Vrijwillige Tropen Rangers

Het doel is om 5.000 Vrijwillige Tropen Rangers 

te werven.

Naar verwachting zal een Tropen Ranger gemid-

deld 3 dagdelen per jaar actief zijn als Vrijwillige 

Tropen Ranger op één van de eilanden. Dit bete-

kent dat het corps de natuurbeschermingsorga-

nisaties per jaar een extra potentieel van 5.000 

x 3 = 15.000 dagdelen ofwel 60.000 mensuren 

ondersteuning bij hun werkzaamheden geeft!

2.5.2 Junior Tropen Rangers

Het doel is om 5.000 Junior Tropen Rangers te werven.

Naar verwachting zal een Junior Ranger gemiddeld een keer per 

maand (2 uur per maand) actief meedoen met de parken en de na-

tuurbeschermingsorganisaties. Dit betekent dat de kinderen per jaar 

meer dan 120.000 uren voorlichting krijgen en natuurbeschermings-

activiteiten meemaken, waarmee een goede basis wordt gelegd voor 

de toekomst!

2.6 Vervolg na het project

Een aantal investeringen in het project is eenmalig, zoals de initiële wer-

vingscampagne, ontwikkeling van de opleiding, en de ontwikkeling van 

de website, online tool en andere ICT-tools. Onderhoud, bijscholing en 

andere werkzaamheden blijven na afloop van het project. Om deze kos-

ten te dekken wordt een beroep gedaan op de Tropen Rangers:

•	 Bijdrage	opleiding

•	 Jaarlijkse	donatie	(klein	bedrag)

•	 Werven	van	nieuwe	Tropen	Rangers	(via	hun	eigen	netwerk)

•	 Lobbywerk	waar	mogelijk	binnen	hun	eigen	netwerk	

(bedrijfsleven, overheid)

De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij dient dus als kataly-

sator om het mogelijk te maken dat op structurele basis meer tijd en 

aandacht, meer menskracht, beschikbaar komt om de natuur op de 

zes eilanden te beschermen en om het publiek te wijzen op de moge-

lijkheden van de natuur voor duurzame ontwikkeling.

Op de eilanden heeft het Junior Ranger-project, gelet op de klein-

schalige samenlevingen, een enorme impact. Na drie jaar, na afloop 

van het project, zal de steun van de Nationale PostcodeLoterij worden 

overgenomen door het locale bedrijfsleven en de overheid. Direct of 

vanuit een in te stellen fonds ‘Natuureducatie Tropisch Nederland’.

Vrijwillige Tropen Rangers zijn 

zowel bezoekers als bewoners 

van het eilanden. Het Junior 

Ranger-programma maakt ook 

de bewoners van de eilanden 

warm voor deze vorm van, voor 

hen nog relatief onbekend, 

vrijwilligerswerk
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3. Communicatieplan

3.1 Doelgroepen

3.1.1 Vrijwillige Tropen Rangers

Binnen de volgende doelgroepen worden de 5.000 Vrijwillige Tropen 

Rangers geworven:

•	 Vakantiegangers	(incl.	cruisetoeristen)	op/naar	de	eilanden

•	 Bezitters	van	een	2e huis op een van de eilanden (en hun 

huurders)

•	 Crew	van	KLM	en	andere	airlines

•	 Spelers	(en	staf)	van	de	Nationale	Postcode	Loterij

•	 Vrijwilligers	en	donateurs	van	IVN	Nederland

•	 Medewerkers	van	bedrijven	werkend	op/met	de	eilanden

•	 Medewerkers	van	overheidsdiensten

•	 In	Nederland	wonende	Caribische	Nederlanders	 

(Antillianen en Arubanen)

•	 Algemene	publiek	op	de	eilanden

•	 Algemene	publiek	in	Nederland

Indirect hebben we hiermee dus ook een aantal intermediaire 

doelgroepen gedefinieerd en dat zijn met name:

•	 Touroperators

•	 Reisbureaus

•	 Verkeersbureaus	van	de	eilanden

Jaarlijks ontvangen de eilanden gezamenlijk ongeveer 300.000 

 Nederlandse toeristen, waarvan ca. 50% herhalingsbezoek. Dat 

maakt dus een kerndoelgroep van 150.000 Nederlanders waarbinnen 

we dus 5.000 Tropen Rangers werven (ca. 3%).

3.1.2 Junior Rangers

Op de eilanden vormen de schoolkinderen de doelgroep, en uiteinde-

lijk via de schoolkinderen hun ouders en familieleden. Op de eilanden 

gezamenlijk wonen ongeveer 300.000 mensen, waarvan ca. 85.000 

jonger dan 19 jaar. Het programma bereikt 5.000 van hen ofwel circa 

7%. Gelet op de sterke familiebanden op de eilanden bereiken we 

hierdoor ca. 35%-50% van de bewoners.

3.2 Plan van aanpak

3.2.1 Middelen

Het project ‘Tropen Rangers’ heeft een hoge maatschappelijke waarde 

en dat betekent dat veel publiciteit gerealiseerd kan worden door de inzet 

van Public Relations en Persbewerking. Om dit extra te versterken 

worden al aan het begin van het project ‘ambassadeurs’ geworven, dit 

zijn personen met bekendheid en aanzien binnen de verschillende doel-

groepen. Zij zorgen voor extra attentie- en PR-waarde van het project.

HELP 473 BEDREIGDE SOORTEN

CARIBISCH NEDERLAND

WORD OOK
vrijwillige

TROPEN RANGER

www.dcna.nl/tropenranger
Dutch Caribbean Nature Alliance
De Nederlandse schatkamer van de natuur

Werving in Nederland:  

473 bedreigde soorten 

vragen het Nederlandse 

publiek om hulp
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Daarnaast zijn de meeste doelgroepen afgebakend en scherp in kaart 

gebracht. Via de overkoepelende organisaties is de doelgroep persoon-

lijk bereikbaar, daarom wordt Direct Marketing ingezet. Direct Marke-

ting is de verzamelnaam van alle manieren van 1 op 1 contact, zoals 

direct postmail, direct e-mail, social media, internetmarketing, e.a.

Waar nodig en mogelijk wordt binnen verschillende doelgroepen, in 

algemene of special interest media aanvullend gewerkt met adver-

tenties en advertorials (en andere vormen van betaalde publiciteit), 

zowel online als offline als via RTV-media.

Dit geldt zowel op de eilanden als in Nederland, waarbij de meeste 

publiciteit uiteraard gegenereerd wordt in Nederland (90% en meer).

3.2.2 Planning

Het project omvat drie jaar. In het eerste jaar ligt de nadruk op ont-

wikkeling. Ontwikkeling van het programma, van de lespakketten en 

opleidingsmodules, op de ontwikkeling van de website en op het op-

zetten en inrichten van de organisatie, zowel in Nederland als op de 

eilanden, en het inrichten van de Direct Marketing ‘infrastructuur’. In 

de loop van de eerste jaar komt ook de publiciteit op gang. Daarbij be-

ginnen we met de kleine doelgroepen met een hoog ‘natuurprofiel’ 

zoals de vrijwilligers van IVN Nederland en andere, met DCNA en IVN 

Nederland bevriende organisaties, zoals bijvoorbeeld de donateurs 

van de Vogelbescherming.

Het tweede jaar staat in het teken van de uitrol:  

er komt veel aandacht voor het project en deze piek 

in publiciteit wordt gecombineerd met een grote 

Direct Marketing-campagne. Ligt in het eerste jaar 

de nadruk op de kleinere doelgroepen met een 

hoog natuur-profiel, in het tweede jaar kunnen 

we, door die goede basis, de slag maken naar  

de grotere doelgroepen met een gemiddeld 

natuurprofiel. In Nederland betekent dit dat de 

piek in de communicatie in het tweede jaar te 

verwachten is.

Het derde jaar tenslotte is het jaar van de uitloop. Aan het begin van 

het jaar vrij veel publiciteit, gaandeweg het jaar vindt de inbedding in 

de organisaties plaats en wordt de overgang gemaakt naar het adop-

tie- en sponsoringplan: verankering.

Het project Tropen Rangers 

ondervangt het gebrek aan 

menskracht en support op 

de eilanden
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4. Begroting 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal

Ontwikkeling, Opleiding en coordinatie

Ontwikkelen opleidingspakket Tropen Rangers 50.000 50.000

Aanpassen ontwikkelen lespakket Junior Tropen Rangers 
(Kids for Nature)

40.000 40.000

Opleiding en certificering vrijwilligers 30.000 30.000 30.000 90.000

Programma coordinatie eilanden 125.000 200.000 200.000 525.000

Programma ondersteuning eilanden 50.000 90.000 90.000 230.000

Programma coordinatie Nederland 70.000 70.000 70.000 210.000

subtotaal 365.000 390.000 390.000 1.145.000

Materialen en hulpmiddelen

Lespakketten en hulpmiddelen voor Tropen Rangers 50.000 50.000

Lespakket en hulpmiddelen voor Junior Tropen Rangers 
(kinderen)

50.000 50.000

Ontwikkelen programma 35.000 35.000 70.000

Materialen voor veldwerk en excursies 150.000 75.000 75.000 300.000

subtotaal 285.000 110.000 75.000 470.000

Communicatie en adoptieplan

Communicatieplan 75.000 200.000 125.000 400.000

Ontwikkelen en beheer webbased community/social media 110.000 40.000 55.000 205.000

Verankering: adoptie en sponsorplan 5.000 15.000 50.000 70.000

subtotaal 190.000 255.000 230.000 675.000

Junior/Tropen Ranger veldwerk en excursies

Veldwerk en excursies 40.000 40.000 40.000 120.000

subtotaal 40.000 40.000 40.000 120.000

Kosten voor overhead

Project administratie 15.000 15.000 15.000 45.000

Accountantsverklaring 10.000 10.000

subtotaal 15.000 15.000 25.000 55.000

Totaal 895.000 810.000 760.000 2.465.000

Begroting in euro’s
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Contactgegevens

DCNA

Kalli de Meyer, directeur

Kaya Grandi #20

Kralendijk

Bonaire

t. 00 599 717 5010

e. director@dcnanature.org 

IVN Nederland

Alex Vreman, financieel directeur

Postbus 20123

1000 HC Amsterdam

t. 020 - 530 88 69

e. a.vreman@ivn.nl
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