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Gezamenlijk plan voor meer vrijwilligers met meer impact voor de natuur
In Noord-Brabant leveren groene vrijwilligers een belangrijke
bijdrage aan het beheer, behoud en de beleving van natuur en
landschap. Door hun actieve betrokkenheid dragen groene
vrijwilligers bij aan de realisatie van natuurbeleidsdoelen van de
provincie en gemeenten: beheren van natuurgebieden, monitoren
van natuurdata, maatschappelijke betrokkenheid bij natuur
vergroten en opkomen voor het natuurbelang. Naar schatting zijn
in Brabant ruim 10.000 mensen wekelijks of maandelijks (zeer)
actief en doen er 150.000 mensen (pop-up vrijwilligers) mee aan
incidentele activiteiten als de jaarlijkse natuurwerkdag of NL Doet.
De gezamenlijke inzet van de groene vrijwilligers is een belangrijke
maat voor de betrokkenheid van de Brabanders bij de natuur en
vertegenwoordigt een enorme inbreng aan (specialistische) kennis en uren.
Uit recent onderzoek blijkt enerzijds dat het bestaande vrijwilligersbestand tamelijk eenzijdig is en
langzaam vergrijst en anderzijds dat er veel animo is bij zo’n 15% van de Nederlanders (ca 375.000
Brabanders) om in de vrije tijd actief te zijn in de natuur.
In Noord-Brabant hebben IVN, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de
Milieufederatie, RAVON, Floron en de
provincie in drie werksessies gewerkt
aan voorliggend gezamenlijk plan (de
Impuls) met de ambities om de impact
van de groene vrijwilligers te vergroten
en om meer en meer verschillende
nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren
om ook mee te werken aan de
monitoring, het beheer, behoud en de
beleving van natuur en landschap. Deze
ambities vragen om goede
randvoorwaarden voor de
ondersteuning van het werk van de
groene vrijwilligers: gerichte werving,
opleiding, soepele organisatie en
enthousiasmerende begeleiding.
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De Impuls heeft vier pijlers:
1 - Vergroten van de impact van bestaande vrijwilligers
De impact van de huidige vrijwilligers kan worden vergroot als ze goed opgeleid zijn en organisatorisch en
bestuurlijk ‘ontzorgd’ worden. De Impuls stimuleert het maken van stappen in de ‘vrijwilligerscarrière’ en
het tot stand brengen van meer samenwerking tussen typen vrijwilligers, bijvoorbeeld tellers en
herstellers.
2 - Organiseren van activiteiten die toegesneden zijn op nieuwe (groepen) vrijwilligers
De Impuls is gericht op het werven van meer nieuwe vrijwilligers en op het vergroten van de diversiteit:
leeftijd, nieuwe Nederlanders, gender en sociaal
economische groepen.
3 - Projecten met grote impact & duurzame
verankering
De impuls wil projecten initiëren met een grote
impact, die veel vrijwilligers bereiken en die
opgeschaald of breder uitgerold kunnen worden
(het multipliereffect).
4 - Versterken van de samenwerking
De verwachting van de organisaties is dat een
betere samenwerking leidt tot een effectievere en
meer efficiënte ondersteuning van vrijwilligers. Bundeling van krachten voorkomt dubbel werk. Andere
organisaties en initiatieven zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten.
Uitvoering Impuls
De uitvoering van het plan vindt plaats door middel van gezamenlijke projecten die een bijdrage leveren
aan de pijlers. Financiering wordt per project ingevuld, waarbij het provinciale programma Natuur en
Samenleving een belangrijk kader vormt. Per project wordt gezocht naar financieringsbronnen.
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Inleiding

In Noord-Brabant leveren groene vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan het beheer, behoud en de
beleving van natuur en landschap. Door hun actieve betrokkenheid dragen groene vrijwilligers bij aan de
realisatie van beleidsdoelen die de provincie nastreeft in de visie ‘Brabant Uitnodigend Groen’. De
‘herstellers’ steken de handen uit de mouwen bij het beheer en herstel van natuurgebieden en soorten,
de ‘tellers’ monitoren de resultaten en geven input voor het natuurbeleid, de ‘vertellers’ helpen mee het
draagvlak voor natuur en natuurbeleid te vergroten en de
‘bellers’ komen op voor het natuurbelang in ruimtelijke
vraagstukken. Naar schatting zijn er ruim 10.000 mensen
wekelijks of maandelijks (zeer) actief en doen er 150.000
mensen (pop-up vrijwilligers) mee aan incidentele
activiteiten als de jaarlijkse natuurwerkdag of NL Doet. De
verschillende groene vrijwilligers zijn actief via organisaties
als het IVN, Brabants Landschap, soortenorganisaties
onder de koepel Soorten.nl, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, de Milieufederatie, lokale groepen en
ook op buurtniveau via groene burgerinitiatieven.
Op 10 maart 2017 is landelijk het Manifest ‘De kracht van
de groene vrijwilliger’ ondertekend, een initiatief van
LandschappenNL, SoortenNL en het IVN en mede
ondertekend door het ministerie van EZ, BoerenNatuur en
het IPO. Het manifest had als doel om aandacht te vragen
voor het werk van de groene vrijwilligers, te onderzoeken
wat de stand van zaken is in de ondersteuning van
vrijwilligers en te kijken of er knelpunten of kansen zijn om
aan te pakken. In dit kader zijn er enkele landelijke
onderzoeken uitgevoerd. Motivaction onderzocht het
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animo van potentiële nieuwe vrijwilligers en hoe deze het best te bereiken zijn. De Radboud universiteit
heeft gekeken naar motieven en drijfveren van de huidige groene vrijwilligers en Bureau ZET heeft de
kansen en knelpunten in zes provincies verkend. In paragraaf 4 beschrijven we de belangrijkste resultaten
van de onderzoeken. Op basis van deze onderzoeken is een landelijk ‘Actieplan Groene Vrijwilligers 20192021’ opgesteld.
Naar aanleiding van het Manifest en de landelijke onderzoeken heeft de provincie Noord-Brabant enkele
sessies georganiseerd met de Brabantse groene organisaties, die veel met vrijwilligers werken.
Gezamenlijk is verkend of de Brabantse ervaringen met groen vrijwilligerswerk overeenkomen of
verschillen met de landelijke bevindingen en welke kansen er zijn in Brabant om de bijdrage van
vrijwilligers aan het provinciale natuurbeleid nog verder te verbeteren. In paragraaf 2 gaan we in op dit
gezamenlijke proces.
In deze sessies is gewerkt aan de contouren van het voorliggende plan voor een ‘Impuls Groene
Vrijwilligers Brabant’.
Hiermee geeft de provincie ook invulling aan de betreffende ambitie uit BRuG (p.52): “De provincie neemt
het initiatief om samen met organisaties die werken met natuurvrijwilligers (IVN, BMF en Brabants
Landschap) en plan op te stellen dat gericht is op een gezamenlijke aanpak voor de ondersteuning van
vrijwilligers. Aandachtspunten hierbij zijn: betrekken van andere vrijwilligers, werving, waardering,
benutten van kennis en ervaring van ouderen en van de creativiteit van jongeren, inzet voor kortdurende
activiteiten en het zichtbaar maken van resultaten.”
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Gezamenlijke planvorming

Naar aanleiding van de landelijke activiteiten op het gebied van groene vrijwilligers (manifest,
onderzoeken, actieplan) heeft de provincie Noord-Brabant het initiatief genomen om samen met de
betrokken groene organisaties te verkennen wat de bijdrage is van natuurvrijwilligers aan de
natuurbeleidsdoelen van de provincie, welke knelpunten en kansen zich voordoen bij het mogelijk maken
van die bijdrage en wat er nodig is om aan de knelpunten te werken en de kansen te verzilveren.
In het najaar van 2018 hebben drie
sessies plaatsgevonden, waarbij de
volgende organisaties deelnamen:
- Brabants Landschap
- Brabantse Milieufederatie
- IVN Brabant
- Floron
- Natuurmonumenten
- Provincie Noord-Brabant.
- RAVON
- Staatsbosbeheer.
In de eerste sessie (19 september) zijn de resultaten van de landelijke onderzoeken gepresenteerd (zie
paragraaf 4). De organisaties herkenden zich in de grote lijnen van het landelijke beeld van de huidige
situatie, de knelpunten en de kansen:
- Vrijwilligers leveren een zeer waardevolle bijdrage leveren aan natuur en landschap.
- Vrijwilligers dragen daarmee substantieel bij aan de natuurbeleidsambities van de overheid.
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Er is nog veel potentie voor het vergroten van die bijdrage d.m.v. onder meer het werven van nieuwe
vrijwilligers, betere samenwerking tussen de groene vrijwilligersorganisaties en het meer
gecoördineerd opleiden van vrijwilligers en hun coördinatoren.

De tweede sessie (1 november) was gericht op het in kaart brengen van de huidige situatie omtrent de
Brabantse groene vrijwilligers, zie daarvoor paragraaf 3. Tevens zijn knelpunten en kansen voor
verbetering geïnventariseerd (paragraaf 5), gekoppeld aan een mogelijke aanpak.
In de derde sessie (3 december) zijn de projectvoorstellen besproken, die de organisaties, soms in
samenwerking, hadden geformuleerd. De projectvoorstellen zijn geclusterd en vervolgens zijn de meest
kansrijke en urgente voorstellen geselecteerd om verder uit te werken (zie paragraaf 6).
De betrokken organisaties waarderen deze gezamenlijke aanpak. De behoefte aan samenwerking is groot,
omdat de uitwisseling van kennis en ervaring veel oplevert, maar ook verwacht men veel van de
bundeling van krachten om de groeiende groep groene vrijwilligers te kunnen ondersteunen.
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De meerwaarde van de Brabantse groene vrijwilligers

Zoals al gememoreerd in de inleiding leveren tienduizenden Brabantse groene vrijwilligers een actieve
bijdrage aan het realiseren van provinciale natuurbeleidsdoelen.
Daarnaast is groen vrijwilligerswerk belangrijk op sociaal gebied: zingeving, gezellig, voorkomt
eenzaamheid. Bovendien is werken in de natuur goed voor de gezondheid.
In 2018 hebben landelijk vrijwilligers samen 22.000 soorten gemonitord en 7,5 miljoen waarnemingen
geregistreerd. De vele tellers (ca. 4.000 via de groene organisaties) in de provincie Noord-Brabant zijn de
ogen en oren van het provinciaal natuurbeleid. De provincie presenteert eenmaal per vier jaar de
ontwikkeling van de biodiversiteit in ‘De toestand van de Brabantse natuur’. Gegevens van het provinciale
meetnet worden zoveel mogelijk aangevuld met gegevens die worden verzameld door andere
organisaties (bijvoorbeeld gegevens over vlinders en reptielen). Deze organisaties verzamelen hun
gegevens voor een belangrijk deel met vrijwilligers. De monitorgegevens worden gebruikt voor
beleidsevaluatie, beleidsontwikkeling, uitvoering van groene wetten en bij bijvoorbeeld infrastructurele
projecten. De gegevens zijn voor iedereen beschikbaar. (BRuG, p. 57). De kwaliteit en aantallen
geregistreerde gegevens zijn belangrijk voor beleid en het vullen van ‘witte’ vlekken in de monitoring.
RAVON heeft een succesvolle aanpak om
nieuwe jonge vrijwilligers te werven en
een netwerk van monitoorders op te
zetten. In de afgelopen drie jaar heeft
RAVON excursies georganiseerd in
verschillende Natura 2000 locaties, waar
onvoldoende gegevens waren over de
vissen die behoren tot de doelsoorten
Natura2000 in dat gebied. De excursies
genoten grote belangstelling, leverden
een schat aan data en langzaam ontstaat
er een groep van enthousiaste jonge
vrijwilligers, die meehelpen en op den
duur zelf het monitoren van vissen organiseren.
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Natuur en landschap in Brabant hebben dankzij de inzet van het grote aantal vrijwillige herstellers nog de
karakteristieke landschapselementen en de hoge kwaliteit van natuur. Zo blijkt uit een enquête,
uitgevoerd door het onderzoeksinstituut PON t.b.v. het rapport “Vrijwilligers? Natuurlijk!”. (BRuG, p. 52).
Een recente schatting (2018) van de groene organisaties wijst uit dat het gaat om ongeveer 4.500 mensen
die zeer regelmatig herstelwerkzaamheden uitvoeren in natuur en landschap. Bovendien komen vele
duizenden eenmalige (pop-up) vrijwilligers af op natuurwerkdagen en NL Doet om het natuurherstel een
handje te helpen.
Maasheggen - Dankzij een zeer actieve groep vrijwilligers worden maasheggen gevlochten en
beheerd, het ambacht verspreid en nieuwe hagen aangeplant. Brabants Landschap en
Staatsbosbeheer werken nauw samen met de vrijwilligers. Het unieke landschap heeft de Unesco
biosfeerstatus ontvangen. Met activiteiten als bijvoorbeeld het Nederlands Kampioenschap
Maasheggenvlechten laat stichting Landschapsbeheer Boxmeer zien dat met een creatieve
aanpak veel nieuwe (pop-up) vrijwilligers te vinden zijn en het draagvlak bij burgers en overheid
wordt vergroot.
Daarnaast zijn ongeveer 1.600 vertellers actief die in de weekenden vele natuurliefhebbers rondleiden in
de natuur, lezingen, activiteiten en cursussen organiseren en die bezoekers ontvangen in de
bezoekerscentra in de natuurgebieden. Zo leveren zij een belangrijke bijdrage aan het draagvlak voor
natuur en natuurbeleid.
Het IVN organiseert jaarlijks slootjesdagen. Op landelijk niveau wordt een campagne bedacht met
PR-materialen, zoekkaarten, draaiboeken, lespakketten enzovoort, zodat vrijwilligers in het hele
land met weinig moeite een leuke activiteit kunnen organiseren. In 2018 deden 105 IVNafdelingen, waarvan 20 in Noord-Brabant, mee en maakten het zo mogelijk dat 12.000
volwassenen en kinderen het leven in sloten ontdekten en onderzochten.
Naast al deze type vrijwilligers zijn veel mensen op andere wijze of bij andere organisaties actief als
vrijwilliger in het groen. Dit kunnen bellers (belangenbehartigers) zijn, maar ook mensen die zich met een
eigen burgerinitiatief inzetten om meer biodiversiteit in de omgeving te realiseren. Of vrijwilligers die zich
inzetten voor gemeenten, organisaties zoals de Bosgroep of op landgoederen. Kortom, vrijwilligers in alle
soorten en maten.
Aantallen actieve vrijwilligers per organisatie
Op basis van ruwe inschatting door de organisaties. De bolletjes geven een indicatie van de verdeling
tussen de tellers, herstellers, vertellers en overige (bellers). Behalve de ruim 10.000 vrijwilligers die zijn
aangesloten bij deze groene organisaties, is ook nog een onbekend aantal ‘ongebonden’ mensen actief in
hun vrije tijd in de natuur.
Organisatie
Aantal
Tellers
Herstellers
Vertellers
Overig
Soortenorganisaties
2.800


IVN
2.300



Brabants Landschap
2.700



Milieufederatie
625




Staatsbosbeheer
726




Natuurmonumenten
725




Totaal
10.000
4.000
4.500
1.600
700
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Naast deze (globale) aantallen actieve vrijwilligers, mensen die meerdere keren per jaar tot soms wekelijk
in de natuur werken zijn er naar schatting nog zo’n 150.000 mensen in de provincie die af en toe
meedoen aan een eenmalige activiteit.
Succesvolle natuurwerkdag 2018 - Op zaterdag 3 november 2018 hebben op 58 locaties in
Brabant ruim 2.000 mensen gewerkt aan het behoud van natuur en landschap. De locatieleiders
waren enthousiast dat door jong en oud is gezaagd, gesnoeid en opgeruimd. De scouts uit
Hilvarenbeek hebben dennen verwijderd om de heidevelden bij Gorp aan de Leij open te houden.
De gezamenlijke inzet van de groene vrijwilligers is een belangrijke maat voor de betrokkenheid van de
Brabanders bij de natuur en vertegenwoordigt een enorme inbreng aan (specialistische) kennis en uren.
Dat is de reden voor de provincie om samen met vrijwilligersorganisatie te investeren in de kracht van de
Brabantse groene vrijwilligers!
De Brabantse Milieufederatie organiseerde in 2018 een cursus ‘Aan de slag met voedselbossen’.
Bedoeling is dat deelnemers zelf aan de slag gaan. Voedselbossen zijn productiebossen, waarin
geen gebruik gemaakt wordt van pesticiden en bemesting. In Brabant hebben cursisten een tiental
voedselbosprojecten gestart.
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Resultaten landelijke onderzoeken Groene Vrijwilligers

Vanuit het landelijke manifest voor de Groene Vrijwilligers zijn m.b.v. financiering door het ministerie van
LNV enkele onderzoeken uitgevoerd. De belangrijkste zijn:
- Motieven en drijfveren van bestaande groene vrijwilligers - Radboud Universiteit Nijmegen.
- Welke nieuwe sociale doelgroepen in Nederland zijn kansrijk voor groen vrijwilligerswerk in de
toekomst – Motivaction
- Verkenning kansen en knelpunten bij ondersteuning van groene vrijwilligers in zes provincies - Bureau
ZET.
De motieven en drijfveren bestaande vrijwilligers
Conclusies op basis van landelijk onderzoek door de Radboud Universiteit bij 3.700 groene vrijwilligers:
- Kenmerken van de huidige groene vrijwilliger: gemiddelde leeftijd is 62 jaar, 63% is man en 66% is
hoogopgeleid.
- Vrijwilligers hebben veel
verschillende motieven om
vrijwilligerswerk in de natuur te
doen. De belangrijkste zijn:
‘bijdrage leveren aan
natuurbescherming en –beheer’,
‘verbonden zijn met de natuur’,
‘buiten tijd doorbrengen’ en ‘zelf
meer leren over de natuur’.
- Er is een grote overlap tussen
burgers die meedoen aan
burgerinitiatieven en
georganiseerde vrijwilligers.
- Diversiteit (in leeftijd, geslacht,
opleiding en economische achtergrond) en continuïteit worden als probleem ervaren. Vergrijzing
wordt daarbij lastig gevonden.
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Het is moeilijk om mensen te vinden voor bestuursfuncties, waarin ook steeds meer wordt gevraagd
qua kennis en verantwoordelijkheden.
Belangrijkste behoeften van vrijwilligers zijn: waardering en kennis (trainingen/cursussen).
Ondersteunende groene vrijwilligersorganisaties worden als belangrijk ervaren.

Kansrijke nieuwe groepen vrijwilligers
Conclusies van het onderzoek door Motivaction onder 992 respondenten die nu geen groen
vrijwilligerswerk doen:
- De belangstelling voor groen vrijwilligerswerk bij mensen die nu nog niet actief zijn is aanzienlijk: 15%
van de Nederlanders.
- Potentieel nieuwe vrijwilligers hebben het meeste belangstelling voor groene buurtinitiatieven (54%),
gevolgd door tellen (44%), herstellen (43%) en vertellen (34%).
- Onbekendheid met het fenomeen groen vrijwilligerswerk en onbekendheid met de groene
organisaties zijn belangrijke oorzaken dat men nu nog niet meedoet.
- Er liggen goede kansen om een meer divers vrijwilligersbestand te ontwikkelen, mits rekening wordt
gehouden met wensen en voorwaarden, zoals laagdrempelig, goed gereedschap en kundige
begeleiding.

Verkenning ondersteuning groene vrijwilligers.
Conclusies na gesprekken met provincies en groene organisaties in zes provincies (niet Noord-Brabant):
- Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het halen van de doelstellingen van de organisaties.
- Provincies hebben zonder uitzondering veel waardering voor groen vrijwilligerswerk en hebben een
lange traditie in het stimuleren van de ondersteuning van vrijwilligers door groene organisaties.
- Groene organisaties zijn heel creatief in het bedenken en organiseren van activiteiten waar heel veel
(nieuwe) mensen op af komen, maar dat kost veel (ontwikkel)tijd.
- Werken met vrijwilligers is voor de organisaties motiverend en leuk.
- Organisaties lopen tegen hun grenzen aan na bezuinigingsrondes de afgelopen jaren. Er zijn vaak
wachtlijsten voor vrijwilligers voor deelname aan activiteiten en/of cursussen.
- Er lijkt veel afhankelijkheid te zijn van de provincie als (belangrijkste) financier en dat is kwetsbaar.
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5

Huidige situatie Brabantse Groene Vrijwilligers

De eerste sessie met de provincie Noord-Brabant en de Brabantse groene organisaties was gericht op
onderlinge kennismaking en verkenning van de gezamenlijke belangen, doelen, kansen en knelpunten
rond de groene vrijwilligers. Het was voor het eerst dat deze organisaties gezamenlijk over dit onderwerp
spraken. Er bleken veel overeenkomsten te zijn tussen de organisaties m.b.t. het werken met vrijwilligers.
Naar aanleiding van de resultaten van de landelijke onderzoeken (zie paragraaf 4) zijn de volgende
bevindingen gedaan wat betreft de huidige situatie van de Brabantse groene vrijwilligers.
- Als in Noord-Brabant ook ongeveer 15% van de mensen geïnteresseerd zijn in groen vrijwilligerswerk
(zie onderzoek Motivaction), dan ligt er een enorm potentieel. Waarschijnlijk zijn veel mensen nog
onbekend met de mogelijkheden om groen vrijwilligerswerk te doen.
- Het profiel van de bestaande groene vrijwilliger (60+, vooral mannen en hoogopgeleid) is ook in
Brabant heel herkenbaar.
- De gemiddeld hoge leeftijd is niet altijd
een probleem. Er komen bij de meeste
groepen telkens genoeg nieuwe vroeggepensioneerden bij.
- Er is wel behoefte aan het werven en
vooral het vasthouden van jonge(re)
mensen. Het traditioneel georganiseerde
vrijwilligerswerk is niet altijd
aantrekkelijk voor jongere generaties dit
vraagt om activiteiten anders te
organiseren zodat het past bij de wensen
van de nieuwe doelgroepen.
- Naast de traditionele klassieke
vrijwilliger zijn er ook in Brabant veel ‘pop-up’-vrijwilligers die afkomen op eenmalige activiteiten als
de Slootjesdagen, de visexcursies van Ravon en de natuurwerkdag. Het vraagt veel inzet van de
organisaties om deze activiteiten te organiseren. De winst is mensen duurzaam betrekken.
- Er zijn ook veel ‘ongebonden’ groene vrijwilligers actief in Brabant. Een betere aansluiting levert meer
impact op voor de natuurbeleidsdoelen.
- Behoefte aan kennis en cursussen leeft ook in Brabant: veel cursussen en trainingen zijn al snel
volgeboekt.
- Ook in Brabant zitten sommige groene organisaties ‘vol’ wat betreft nieuwe vrijwilligers. Er is werk
genoeg, maar de werving, opleiding en begeleiding vraagt tijdsinzet van de professionele organisaties
en die is beperkt.
- Sommige organisaties werken daarom met (vrijwillige) coördinatoren van vrijwilligersgroepen. Het
contact verloopt via de coördinatoren, maar de begeleiding en de opleiding van de coördinatoren kan
nog sterk verbeterd worden.
- Er is bij de groene organisaties behoefte om meer samen te werken op het gebied van groene
vrijwilligers.
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Hoofdlijnen ‘Impuls voor de Brabantse Groene Vrijwilligers’

6.1

Gezamenlijke ambitie: vier pijlers

In Brabant leveren de groene vrijwilligers weliswaar al een grote bijdrage aan de doelen van het
provinciaal natuurbeleid, er is ook nog grote potentie om die bijdrage te vergroten: er is animo onder de
Brabanders om meer te doen in en voor de natuur.
Dit vergt een goede samenwerking tussen de organisaties, het ontwikkelen van wervingsmethoden om
andere groepen vrijwilligers aan te spreken (en vast te houden) en, waar het kan, het werk efficiënter te
organiseren.
In de sessies hebben de groene organisaties en de provincies de handen ineengeslagen om een
gezamenlijk plan te ontwikkelen, de ‘Impuls voor de Brabantse Groene Vrijwilligers’.
De gezamenlijke ambitie in het plan is een betere benutting van de mogelijkheden van de huidige en
nieuwe groene vrijwilligers om een bijdrage te leveren aan de Brabantse natuur en het landschap.
Er zijn vier pijlers geformuleerd, die deze
ambitie schragen:
- Vergroten van de impact van de
bestaande vrijwilligers.
- Organiseren van activiteiten die
toegesneden zijn op nieuwe (groepen)
vrijwilligers
- Projecten opzetten met een grote
impact en gericht op duurzame
verankering.
- Versterken van de samenwerking.
Vergroten van de impact van bestaande vrijwilligers
De groep mensen die nu actief zijn in de natuur kunnen meer bereiken als ze een goed aanbod krijgen in
opleiding en ontzorgd worden op sommige organisatorische en bestuurlijke knelpunten. De Impuls sluit
aan bij de behoeften en beleving van de huidige vrijwilligers.
De Impuls stimuleert het maken van stappen in de ‘vrijwilligerscarrière’ en het tot stand brengen van
cross-overs tussen type vrijwilligers: betere samenwerking tussen bijvoorbeeld tellers en herstellers, maar
ook herstellers, die waarnemingen registreren.
Organiseren van activiteiten die toegesneden zijn op nieuwe (groepen) vrijwilligers
De grote potentie bij de Brabantse inwoners om mee te doen wordt aangesproken. De Impuls is er op
gericht om meer nieuwe en nieuwe soorten vrijwilligers te werven die actief bezig willen zijn in en voor de
natuur.
Daarnaast richt de Impuls zich op het vergroten van de diversiteit op alle fronten: leeftijd, nieuwe
Nederlanders, gender en sociaal economische groepen. Met drempelverlagende activiteiten voor
uiteenlopende wensen.
Projecten met grote impact & duurzame verankering
De impuls wil projecten initiëren met een grote impact, die veel vrijwilligers bereiken en die opgeschaald
of breder uitgerold kunnen worden (het multipliereffect).
Projecten dragen bij aan het reguliere werk van groene organisaties en vrijwilligers waardoor continuïteit
wordt geborgd.
Het programma werkt aan (financiële) borging, zowel binnen als buiten de provincie.
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Versterken van de samenwerking
De bedoelde impuls voor het groene vrijwilligerswerk kan alleen slagen wanneer de betrokken
organisaties samenwerken. Belangen en doelen van de organisaties liggen in elkaars verlengde en in de
praktijk zijn veel vrijwilligers al aangesloten bij meerdere organisaties. De verwachting van de organisaties
is dat een betere samenwerking leidt tot een effectievere en meer efficiënte ondersteuning van
vrijwilligers. Bundeling van krachten voorkomt dubbel werk. Organisatie leren van elkaar door
kruisbestuiving en uitwisseling van kennis en ervaringen
Het gaat om een collectieve missie, die uitstijgt boven de organisatiebelangen van de individuele
organisaties.
De organisaties achter dit plan nodigen andere organisaties van harte uit om bij het plan aan te haken.

6.2

Van pijlers naar gezamenlijke projecten

In de laatste gezamenlijke sessies is gewerkt aan het bedenken, selecteren en verder uitwerken van
activiteiten en projecten, die een bijdrage leveren aan de ambitie en de pijlers. Dit heeft geleid tot een
groot aantal mogelijke projectideeën, die de deelnemende organisaties in verschillende mate van
samenwerking kunnen uitvoeren.
Er zijn twee sporen te onderscheiden:
- Versterking bestaande activiteiten door samenwerking en kennisuitwisseling.
- Opzetten en uitvoeren van nieuwe activiteiten.
Meer impact halen uit bestaande activiteiten
Gedurende de sessies is het besef ontstaan dat de deelnemende organisaties elkaar veel te bieden
hebben bij het verbeteren van bestaande activiteiten voor de ondersteuning van groene vrijwilligers.
Genoemd zijn activiteiten als het Waarnemersnetwerk Noord-Brabant, de Vrijwillige Boswachter, de
Groene Academie, een bestuurlijk-juridische workshop, aansluiten bij de activiteiten van de VBNE, Natuur
in eigen hand en de Natuurwerkdag.
Er is behoefte om elkaar twee maal per jaar te ontmoeten, waarbij de organisaties ervaringen, plannen,
en vragen met elkaar kunnen uitwisselen en nieuwe samenwerking aangaan om de impuls te realiseren.
De organisaties organiseren deze bijeenkomsten zelf en nodigen de provincie daarbij uit.
Opzetten, uitwerken en uitvoeren van nieuwe activiteiten
Naast het versterken van bestaande
activiteiten zijn er in de sessies dertien
projectideeën aangedragen en voorzien van
een eerste uitwerking. De projectideeën zijn
divers van aard en richten zich onder anderen
op monitoring, cursussen/opleiding,
wervingscampagnes, jongeren, regionale
bijeenkomsten/lezingen/excursies en
biodiversiteit op het boerenerf.
De projectideeën worden vervolgens
uitgewerkt door de organisatie, die zich willen
verbinden aan het betreffende project. Eén
van de organisaties is penvoerder. Afhankelijk
van de doelen en de inhoud van het project
wordt gezocht naar andere organisaties die een bijdrage kunnen leveren en naar financiering van het
project. Financiering wordt per project ingevuld. Naast de mogelijkheid van financiering vanuit het
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provinciale programma Natuur en Samenleving wordt per project gekeken welke andere
financieringsbronnen in aanmerking komen.
Uitgaande van de eerste dertien projectideeën is gekeken welke drie voorstellen in 2019 als eerste
opgepakt kunnen worden, omdat er veel energie op zit, omdat de tijd er rijp voor is of omdat er vanuit
andere partijen vraag naar is:
- Citizen science / Ecologische monitoring waterkwaliteit, Beekdalwacht en Peil de Sloot.
- Jongerenbestuur.
- Opleiding vrijwilligerscoördinatoren.
De andere projectideeën worden in een later stadium opgepakt en eventueel aangevuld met nieuwe
ideeën.
Ter illustratie een korte beschrijving van de eerste drie projecten. Bij de projectuitwerking zal de precieze
invulling kunnen veranderen.
Ecologische monitoring waterkwaliteit, Beekdalwacht en Peil de Sloot
Dit project is samengesteld uit meerdere projectideeën die gericht zijn op monitoring door
vrijwilligers van verschillende aspecten van waterkwaliteit en waterkwantiteit.
Dit project wordt verder uitgewerkt door de Soortenorganisaties en het IVN (en ook Brabants
Landschap?). Voor financiering wordt breder gekeken dan de alleen de provincie. Ook Brabant
Water en de waterschappen zijn aangesloten bij de verkenning van kansen.
Jongerenbestuur
In dit project worden studenten geworven
om een jongerenbestuur te vormen,
waarin zij bestuurservaring kunnen
opdoen (te vergelijken met bestuur van
studentenvereniging), gericht op het
werven en binden van jongere
natuurvrijwilligers bij activiteiten in de
natuur. Met vernieuwende ideeën en
technieken gaat het bestuur aan de slag
met activiteiten voor jongeren.
IVN Brabant werkt de eerste
(verkennings)fase uit. Onder voorbehoud
van ZonMW als mede-financier.
Opleiding vrijwilligerscoördinatoren
Dit project is gericht op de vrijwillige coördinatoren van vrijwilligersgroepen. Na een
behoeftepeiling onder coördinatoren wordt gewerkt aan opleiding, cursus, training,
terugkomdagen om er voor te zorgen dat de coördinatoren goed toegerust zijn voor de taak om
vrijwilligersgroepen te coördineren: werving, binding, motivatie.
Dit project wordt verder uitgewerkt door Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, IVN en
Natuurmonumenten.
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6.3

Uitvoering en verdere invulling

De Impuls Groene Vrijwilligers Brabant is een initiatief van de gezamenlijke groene organisaties, in
samenwerking met de provincie Noord-Brabant. De organisaties hebben laten zien dat ze gemotiveerd
zijn en werken zelf de projecten uit tot uitvoerbare projectplannen, inclusief begroting. De provincie
Noord-Brabant heeft een budget om bij te dragen aan projecten die bijdragen aan de doelen van de
provincie.
De aan de Impuls deelnemende organisaties komen twee maal per jaar bij elkaar om de voortgang van de
projecten te bespreken, om ervaringen uit te wisselen en om nieuwe projecten te initiëren, met name
gericht op de nieuwe doelgroepen.
Andere organisaties zijn van harte welkom om aan te sluiten.
De Impuls is daarmee geen dichtgetimmerd programma, maar biedt juist ruimte om de komende drie jaar
nieuwe projectideeën te bedenken en uit te werken.
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