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Waar gaat de workshop over?

• Er zijn ongeveer 100.000 natuurvrijwilligers in Nederland

• Er is veel belangstelling voor groen vrijwilligerswerk

• Hoe geven we die belangstellenden een kans?

• Vrijwilligers bij collectieven in BoerenNatuur?

• Behoefte aan samenwerking en/of ondersteuning?



Kennismaking

Harm Blanken

Bureau ZET

Samenwerking provinciaal niveau

Jaap van Gorkum

Collectief Groningen West
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Extra Impuls Groene Vrijwilligers
• Al tientallen jaren natuurvrijwilligers: Rijk en provincies

• Natuur gedecentraliseerd naar provincies

• 2017 Manifest

• Onderzoeken naar huidige en toekomstige vrijwilliger

• 2019 Actieplan – extra impuls

• O.a. samenwerken op provinciaal niveau



De huidige natuurvrijwilliger 
Onderzoek Radboud Universiteit

• Ongeveer 100.000 in Nederland

• Tellers – Herstellers – Vertellers

• 66% meer dan 1 activiteit

• Gemiddeld: man – 62 jaar – hoog opgeleid, veel kennis

• 23% van de herstellers wekelijks

• Pop-up vrijwilligers bv op de jaarlijkse natuurwerkdag

• 45% wil graag cursussen, opleiding

• Contactpersoon, gereedschap



De toekomstige vrijwilliger
Onderzoek Motivaction

• 15% heeft belangstelling voor groen vrijwilligerswerk

• Mannen en vrouwen, jongeren, hoog opgeleid

• 55% wil iets voor de natuur doen

• Waarom nog niet? Niet gevraagd. Waar moet je zijn?

• Belangrijk: materiële ondersteuning, vaste contacten, cursussen

• Vooral in eigen buurt (56%), maar ook in landelijk gebied (44%)

Ervaring groene organisaties: werving is niet het probleem, maar 
ondersteuning



Landelijk actieplan groene vrijwilligers

• Meer vrijwilligers kans bieden

• Meer diversiteit, met name leeftijd (< 50 jaar)

• Facilitering: gereedschap, apps, opleidingen, ARBO en verzekeringen

• Financiën – mondjesmaat …

• Samen kun je meer



Samenwerking provinciaal niveau

• Is er vaak wel, maar kan beter

• Gezamenlijk cursusprogramma – inhoud en coördinatoren

• Werving: nieuwe vrijwilliger op de beste plek (nodig, talent, interesse)

• Gereedschap-depot (of meer)

• Provinciale vrijwilligersdag of – festival

• Verbreding samenwerking: gemeenten, routes

Partijen: IVN, SBB, Natuurmonumenten, Landschap, Landschapsbeheer, 
Soorten-organisaties (weidevogels), provincie.



Collectieven / BoerenNatuur

• Buiten beeld

• Blinde vlek?

• Aanleiding tot deze workshop.



Vrijwilligers bij collectieven?

• Werken jullie veel met 
vrijwilligers? Noodzakelijk 
en/of leuk?

• Gaat het om tellers, 
herstellers, vertellers?



Knelpunten?

• Werving?

• Kennis/opleiding?

• ARBO

• Verzekering



Samenwerking en ondersteuning?

• Nodig?

• Welke vragen/onderwerpen?

• Of weet je de clubs wel te 
vinden?

• Provinciaal niveau en/of 
BoerenNatuur?

• Goede voorbeelden

• Ideeën



Meer info?

Onderzoeken en actieplannen en meer:

www.degroenevrijwilliger.nl

Bureau ZET

Harm Blanken

h.blanken@bureauzet.nl

06 55 194 198

http://www.degroenevrijwilliger.nl/
mailto:h.blanken@bureauzet.nl

