
De Groene Vrijwilliger    
van de toekomst

Inzet voor natuur55%

53% Bezig zijn in de buitenlucht

Inzet voor eigen leefomgeving45%

44% Goed voor milieu en klimaat

Vooral gemotiveerd door 
de natuur in eigen leefomgeving

Wie zijn het?

15% van 
Nederland

Evenveel mannen
als vrouwen

Vooral
jongeren

Vaker
hoogopgeleid

Vaker 
postmoderne 

waarden

Hoe willen ze zich inzetten?

Buurtinitiatieven het 
meest populair, maar 
ook traditionele 
activiteiten zijn nog 
in trek
Er zit weinig verschil tussen 
typen vrijwilligers: tellers willen 
ook wel herstellen; herstellers 
willen ook best vertellen.

Graag in 
gezelschap!

Familie, vrienden of bekenden
33%

Vaste groep vrijwilligers
28%

Wisselende groep vrijwilligers
20%

Alleen
10%

Onwetendheid is de
grote belemmering

Nieuwe groene 
vrijwilligers zijn nog 
onbekend met de 
mogelijkheden. 

Maar liefst 48% zou niet 
weten waar naar toe te 
stappen als ze groen 
vrijwilligerswerk willen 
gaan doen. 

Eigen straat 
& buurt
56%

Landelijk
gebied

rondom
woonplaats

44%

Eigen
Woonplaats

47%

Laagdrempelig &
dicht bij huis

Het liefst 
niet te vaak

Incidenteel
20%

Af en toe
39%

Regelmatig
20%

Op projectbasis
10%

Structureel
7%

Proactief benaderen
is belangrijk

Ongeveer een kwart van 
de nieuwe Groene Vrijwilligers 
gaat aan de slag als ze gevraagd
worden door...

... een organisatie
31%

... buren of buurtgenoten
29%

... familie, vrienden of bekenden
23%

Materiële ondersteuning
en face-to-face contact
zijn belangrijk

Materiële ondersteuning
64%

Vaste contactpersonen
58%

Ondersteuning door professionals
48%

Mogelijkheid tot het 
volgen van cursussen

43%

Onkostenvergoeding
40%

Betrokkenheid
& waardering van belang

75% vindt het 
belangrijk om 
zich een gewaar-
deerde medewer-
ker van de orga-
nisatie te voelen

54% wil op de 
hoogte gehou-

den worden van 
alles wat er 

rondom hun 
project gebeurt

Hoe bereik je ze?

Resultaten zijn afkomstig uit onderzoek onder 
potentiële groene vrijwilligers, die in de toekomst 
groen vrijwilligerswerk zouden willen doen

In opdracht van: Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking 
met LandschappenNL
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Moderne jongeren
Wie zijn het?

Liefst in 
gezelschap 
van familie, 
vrienden of 
bekenden (44%)

Sterk op eigen
omgeving gericht

Eigen straat 
& buurt
68%

Eigen
Woonplaats

51%

Tijdsinvestering blijft
wat achter

Incidenteel
25%

Af en toe
32%

Overig
43%

Onwetendheid is 
de grote barrière

58% weet niet waar ze 
naartoe moeten stappen als 
ze graag groen vrijwilligers-
werk willen gaan doen.

Waardering van
groot belang

85% vindt het belangrijk om 
zich een gewaardeerde 
medewerker van de 
organisatie te voelen

Naast groene buurt-
initiatieven (45%) 
vooral gecharmeerd 
van vertel-
activiteiten (39%)

Evenveel mannen
als vrouwen

18 t/m 34
jaar

17% van de nieuwe 
Groene Vrijwilligers

Vaker middelbaar 
opgeleid of 
nog student

De groep 'Moderne jonge-
ren' is gebaseerd op het 
Mentality-model van Moti-
vaction, dat drie waardenori-
entaties onderscheidt: tradi-
tioneel, modern en postmo-
dern. 

Benader hen proactief
Laat anderen hen uitnodigen

Via online platforms of organisaties 
waar zij bij horen (HBO, MBO)

Sluit aan bij wat ze belangrijk vinden
“Fear of missing out”: Niets willen missen

Moderne communicatiemiddelen

Startend gezin

Voordelen voor kinderen in de buurt

Activiteiten samen met kinderen

Benadruk: Leuk & nuttig voor jezelf!
Projecten in de buurt of straat

Gezellig met andere mensen

Koppel aan carrière: Stage

Koppel aan carrière: Beloof een positieve 
referentie op LinkedIn (ook: waardering!)

Laat ze betrokken voelen
Neem ze serieus, vraag om hun mening

Laat ze vertellen in hun functie 
en zo kennis overdragen

Geef begeleiding en waardering
Vast contactpersoon

Bedankjes

(Positieve) feedback

Vaker als vrienden of familie het vragen32%

27% Vaker als anderen het ook doen

Vaker als opstapje naar betaald werk19%

14% Vaker als stage voor school

Minder intrinsieke motivatie - vooral 
geïnteresseerd vanuit carrièreperspectief

Hoe willen ze zich inzetten?

Hoe bereik je ze?

Resultaten zijn afkomstig uit onderzoek onder 
potentiële groene vrijwilligers, die in de toekomst 
groen vrijwilligerswerk zouden willen doen. 

In opdracht van: Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking 
met LandschappenNL



Wie zijn het?

Gezelschap

Liefst met familie, vrienden
of bekenden

44%

Gezelschap maakt niet uit
33%

Tijdsinvestering relatief hoog

Regelmatig
28%

Af en toe
46%

Betrokken op meer
strategisch niveau
59% wil inzicht krijgen in de 
resultaten van hun inzet en 
48% wil meedenken over 
natuurbeleid

Zoeken het liefst
aansluiting bij...
een grote natuurorganisatie 
(46%), lokale natuur-
organisatie (39%) of project 
van de gemeente (37%)

Velen weten echter niet wat er 
mogelijk is (47%).

Willen naast buurt-
initiatieven (65%) 
graag herstel-
activiteiten (51%)
doen

Vaker vrouwen 18 t/m 34
jaar

15% van de nieuwe 
Groene Vrijwilligers

Hoog opgeleid of 
nog student

De groep 'Postmoderne jongeren' 
is gebaseerd op het Mentality-mo-
del van Motivaction, dat drie waar-
denoriëntaties onderscheidt: tradi-
tioneel, modern en postmodern. 

Benader hen proactief

Laat anderen hen uitnodigen

Via online platforms

Via opleidingen: HBO, Universiteit

Via natuurorganisaties:
Vergroot bekendheid!

Benadruk positief effect op de wereld

Milieu, klimaat en biodiversiteit

Samenwerking met verschillende mensen

Maar ook: vrienden en studiegenoten, buren en familie

Koppel aan carrière of stage

Betrek hen bij de organisatie

Bied aansluiting bij een grotere natuurorganisatie

Geef inzicht in hun resultaten:
Ook het e�ect op de ‘grotere’ thema’s

Sluit aan bij behoefte om 
te willen ontwikkelen
Benadruk ook strategische kant:
Meedenken over vrijwilligers- of 
natuurbeleid

Laat zien dat ze kunnen leren 
(persoonlijke ontwikkeling) van en 
welke vaardigheden en kennis ze op 
kunnen doen (bijvoorbeeld: leren over 
moestuinen, permacultuur)

Inzet voor de natuur62%

53% Goed voor milieu en klimaat

Intrinsiek gemotiveerd, maar gaan pas 
meedoen als ze gevraagd worden

Hoe willen ze zich inzetten?

Hoe bereik je ze?

Eigen straat 
& buurt
60%

Landelijk
gebied

rondom
woonplaats

51%

Eigen
Woonplaats

54%

In de buurt
van eigen
woonplaats

Vaker vanwege inzet
voor  de biodiversiteit31%

Resultaten zijn afkomstig uit onderzoek onder 
potentiële groene vrijwilligers, die in de toekomst 
groen vrijwilligerswerk zouden willen doen

      
als Groene Vrijwilliger van de toekomst

      
als Groene Vrijwilliger van de toekomst

Postmoderne jongeren

In opdracht van: Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking 
met LandschappenNL



(Post)moderne volwassenen       
als Groene Vrijwilliger van de toekomst

Wie zijn het?

Behoefte aan 
betrokkenheid, maar 
minder dan bij jongere 
nieuwe groene 
vrijwilligers
29% vindt dat natuur-
organisaties alleen het 
vrijwilligerswerk hoeven te 
faciliteren – ze hoeven niet verder 
betrokken te worden. 

Naast buurt-
initiatieven (51%) 
willen ze het 
liefst tellen (51%)

Benader hen proactief

Via scholen
Via sportclubs
Natuurgebieden

Faciliteer het vrijwilligerswerk goed

Onkostenvergoeding
Maaltijden
Eventueel geldelijke vergoeding

Frame het werk als “even iets anders”

Alleen kunnen zijn, rust kunnen opzoeken

Ontsnappen aan het gezinsleven thuis

Benadruk positief 
effect op de natuur
Natuurbehoud in eigen omgeving

Milieu, klimaat en biodiversiteit

Zorg voor goede 
combinatie met thuis
Bied werk dat kort thuis gedaan kan 
worden (op de computer)

Maak het mogelijk kinderen (af en toe) 
mee te nemen

Weekenden en avonduren

Benut de gezinssituatie

Iets mét de kinderen kan een oplossing zijn

Activiteiten die zij eventueel samen met 
(de school van) kun kinderen kunnen uitvoeren

In landelijk gebied waar ze wel eens 
uitstapjes naartoe kunnen maken als gezinnen

Inzet voor de natuur56%

55% In de buitenlucht bezig zijn

Goed voor milieu en klimaat47%

Meer interesse in natuurthema’s 
zoals behoud en bescherming

Hoe willen ze zich inzetten?

Hoe bereik je ze?

17% van de
Groene 

Vrijwilligers

35 t/m 55
jaar

Vaker
hoog opgeleid

Verdienen vaker
boven modaal

Evenveel mannen
als vrouwen

De groep '(Post)moderne vol-
wassenen' is gebaseerd op het 
Mentality-model van Motivaction, 
dat drie waardenoriëntaties onder-
scheidt: traditioneel, modern en 
postmodern. 

Tijdsgebrek is belemmering nr. 1

Weet het 
nog niet
32%

Af en toe
37%

Wil zich vooral inzetten in 
eigen woonomgeving en
lekker bezig zijn

Eigen straat 
& buurt
54%

Landelijk
gebied

rondom
woonplaats

47%

Eigen
Woonplaats

48%

In opdracht van: Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking 
met LandschappenNL

Resultaten zijn afkomstig uit onderzoek onder 
potentiële groene vrijwilligers, die in de toekomst 
groen vrijwilligerswerk zouden willen doen

Graag in
gezelschap,
maar met wie maakt
hen minder uit
10% wil het liefst 
alleen werken


