
 

 

 

 

 

 

 

 
Vrijwilligers optimaal faciliteren 

In Nederland is een groot aantal mensen 

op vrijwillige basis actief in en voor de 

natuur in hun omgeving. Bijvoorbeeld 

door het geven van natuurexcursies, het 

onderhoud van landschapselementen, 

het inventariseren van soorten, en het 

organiseren van jeugdactiviteiten. Deze 

vrijwilligers zijn meestal aangesloten bij 

organisaties variërend van lokale 

initiatieven zoals buurtmoestuinen, 

imkerverenigingen en voedselbossen tot 

meer regionale organisaties zoals 

landschapsbeheer, Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, waterbedrijven, 

Recreatieschappen, soortenorganisaties 

en IVN. Al deze mensen werken vanuit 

hun eigen interesse en motivatie, in 

diverse taken, op allerlei plekken. Om 

hen optimaal te ondersteunen is de 

juiste afstemming noodzakelijk tussen de 

behoefte van de vrijwilligers en aanbod 

van de vrijwilligersorganisaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks werken vele vrijwilligers in hun vrije tijd mee aan behoud en beleving van onze 

unieke Nederlandse natuur. Als teller, hersteller of verteller dragen zij bij aan behoud van 

de natuur, een leefbare stad en een vitaal platteland. Om deze groene vrijwilligers te 

versterken en de toekomstige vrijwilliger aan te trekken zijn verschillende provincies 

gestart met De Groene Academie: hét platform om iedereen die iets wil doen in en voor de 

natuur. Waar groene initiatieven gevonden en groene opleidingen van alle groene 

organisaties aangeboden kunnen worden. Waar structurele samenwerking leidt tot 

versterking van de individuele organisaties, de vrijwilligers en het groene vrijwilligerswerk 

in zijn algemeenheid. Zo ontstaat een duurzaam netwerk van goed opgeleide en 

gemotiveerde groene vrijwilligers die zich met plezier en verstand inzetten voor het 

groene landschap in Nederland. 

Meerwaarde voor alle partijen: 
 

 Vrijwilligers vinden alles wat ze zoeken op 

één plek en krijgen ondersteuning in het 

ontwikkelen van kennis en kunde. Zowel de 

grotere als kleine organisaties komen in 

beeld.  

 

 Natuurorganisaties werken nog beter met 

elkaar samen EN kunnen zich tegelijkertijd 

onderscheiden,  van elkaar leren en 

aantrekkelijker zijn voor (nieuwe) vrijwilligers. 

 

 Gemeentes en provincie laten bewoners 

aan zet, stimuleren de betrokkenheid van 

bewoners bij hun leefomgeving en faciliteren 

vrijwilligerswerk dat bijdraagt aan 

beleidsdoelen rondom natuur / landschap / 

biodiversiteit / klimaatadaptatie en sociale 

cohesie. 

 

 Een plek waar landelijke activiteiten 

vindbaar zijn, zoals het Groen Traineeship en 

landelijke inspiratiebijeenkomst Groene 

Vrijwilligers. En waar de nieuwe vrijwilliger 

(pop-up vrijwilliger) wegwijs kan worden in de 

mogelijkheden. 



 

 

Eén platform voor breed aanbod 

Diverse groene organisaties bieden kennis, 

cursussen en vacatures aan om (potentiele) 

vrijwilligers te werven en op te leiden. 

Vrijwilligers moeten zelf hun weg vinden in 

dit aanbod, er is weinig structurele 

afstemming tussen de aanbieders en 

vrijwilligers genieten niet van het aanbod van 

andere organisaties. Om hier verandering in 

te brengen is het noodzakelijk om als natuur- 

en milieuorganisaties gezamenlijk te 

verkennen of en hoe wij groene vrijwilligers 

beter kunnen faciliteren. Een online platform 

met het complete cursus- en vacature-

aanbod van alle groene organisaties is 

hiervoor een belangrijk middel. Het 

vervolgens motiveren, betrokken houden en 

het opzetten van structurele samenwerking 

tussen de groene organisaties is essentieel 

voor het functioneren van De Groene 

Academie.  

 

Voordelen online platform 

Op het online platform De Groene Academie 

kunnen verschillende groene organisaties hun 

aanbod delen op hetzelfde platform. 

Dat biedt veel voordelen: 

 Potentiele groene vrijwilligers vinden op 

De Groene Academie een divers aanbod 

aan interessant vrijwilligerswerk van 

verschillende organisaties. Dit vergroot de 

kans dat ze iets vinden dat hen 

aanspreekt en er meer mensen actief 

worden als vrijwilliger. 

 Actieve vrijwilligers vinden passende 

cursussen om hun praktische 

vaardigheden en natuurkennis te 

vergroten, ongeacht voor welke 

organisatie ze actief zijn. Dit motiveert, 

verhoogt de betrokkenheid en de 

effectiviteit van vrijwilligerswerk. 

 Door samenwerking kunnen bepaalde 

cursussen vaker aangeboden worden, 

lokaler (dus dichter bij het gebied waar de 

vrijwilligersgroepen actief zijn), is het 

aantal deelnemers per cursus hoger dan 

bij werving binnen één organisatie en 

leren vrijwilligersgroepen van elkaar. 

 Dankzij De Groene Academie worden 

overlap en lacunes zichtbaar op het gebied 

van kennis, cursus en vacatures, en kan 

het aanbod geoptimaliseerd worden. 

 De zichtbaarheid en vindbaarheid van 

kleinere organisaties en 

vrijwilligersgroepen wordt vergroot. 

 

De Groene academie is een aantal jaar 

geleden in Noord-Holland opgericht. Brabant 

is inmiddels ook aangesloten en verschillende 

provincies overwegen in te stappen in 2020.  

Hoe meer provincies De Groene Academie 

omarmen, hoe vollediger en krachtiger het 

platform wordt voor vrijwilligers. De ambitie 

is om het landelijk platform te worden voor 

het ontwikkelen en boeien van de groene 

vrijwilligers. Vrijwilligers zoeken immers een 

interessante klus in de buurt, dat kan ook 

over de provinciegrens zijn. Daarnaast helpt 

een groter gebied bij grotere 

naamsbekendheid, en wordt De Groene 

Academie interessant voor groene 

organisaties die niet provinciaal 

georganiseerd zijn. Het is niet nodig dat in 

elke provincie een apart platform wordt 

ontwikkeld en kosten voor hosting en 

onderhoud worden gedeeld.  

 

 

 
 

 



 

 

 

Wat is er nodig? 

Voor de opzet van De Groene academie in 

jouw provincie is naast commitment ook 

financiering nodig: eenmalig budget voor het 

opzetten en vullen van het platform. Daarna 

is er budget nodig voor werving van nieuwe 

partners, hosting en onderhoud van de site. 

De coördinatie, communicatie en promotie 

onder vrijwilligers zal een voortdurende 

inspanning vereisen. Het platvorm is zo 

ontworpen dat het plaatsen en controleren 

van aanbod zo efficient mogelijk gebeurt en 

weinig handelingen vereisen.  

 

Suggestie startbudget:  

Het jaarlijkse budget kan met de 

deelnemende partners worden vastgesteld. 

Het uitgangspunt is dat het voor provincies 

laagdrempelig is om in te stappen. 

 Instappen in de Groene academie + 

jaarlijkse bijdrage voor onderhoud, 

hosting, promotie (basis) en 

vraagbaak: €2.500 in het eerste jaar, 

€2.000 in de volgende jaren.  

 Contactpunt voor vraag en aanbod: 

€7.500 jaarlijks (of rouleren met 

gesloten beurs).  

 Projectmanagement in opstartfase: 

€10.000 tot €15.000 (of rouleren met 

gesloten beurs) 

 
Wat zijn er voor voordelen? 

- Voor inwoners: 1 overzicht scholing & 

vacatures, meer motivatie en betere 

ondersteuning. 

- Voor organisaties: beter 

samenwerken, effectiever werven en 

opleiden van blijvend betrokken 

vrijwilligers. 

- Voor overheden: inwoners centraal 

stellen bij het behalen van 

beleidsdoelen. 

 

 

 

 

 

Bezoekers 

De Groene academie bereikt een breed 

publiek, met relatief veel jonge mensen. 

Bezoekers komen logischerwijs vooral uit 

Noord-Holland en Brabant, maar ook uit 

andere provincies.  

 

Totaal aantal bezoekers per jaar 

2017: 25.000 

2018: 20.000 

2019: 32.000 

 

Leeftijd: 
 25-34 jaar (31,49%) 

 35-44 jaar (18,67%) 

 45-54 jaar (16,55%) 

 

 

Geografische data mbt 

provincies: 
1. Noord-Holland: 4,459 (39.50%) 

2. Noord-Brabant: 1,535 (13.60%) 

3. Zuid-Holland: 1,497 (13.26%) 

4. Gelderland: 1,094 (9.69%) 

5. Utrecht: 919 (8.14%) 

 

Instappen bij de Groene academie 

 

Hiervoor is een toolbox beschikbaar met alle 

nodige informatie, zoals cijfers, kosten, 

stappenplan, beeldmateriaal en 

voorbeeldteksten. De website is zo ontworpen 

dat nieuwe provincies makkelijk toegevoegd 

kunnen worden.  

 

Wil je hier meer over weten? Neem dan 

contact op met Masja Gielstra, projectleider de 

Groene academie via 

info@degroeneacademie.nl  

of 06-57679202 

mailto:info@degroeneacademie.nl

