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Programma

• Opening
• Harrie Kruiter – Waarde groen vrijwilligerswerk
• Riyan van den Born – Huidige groene vrijwilligers
• Cecilia Keuchenius – Mogelijk nieuwe vrijwilligers
• Harm Blanken – Resultaten provinciale gesprekken
• Pitches
• Pauze
• World Café
• Afsluiting
• Borrel (16.00 uur) 















Groene

Vrijwilligers

Wessel Ganzevoort MSc.

Dr. Riyan van den Born

Institute for Science in Society

Radboud Universiteit

Wie zijn ze, wat doen ze

en wat drijft hen??



Doel van het onderzoek

Inzicht verkrijgen in de achtergrond, activiteiten, motivaties en ervaren 
kansen en belemmeringen van groene vrijwilligers in Nederland

Onderzoeksvragen:

 Wat is de sociaal-demografische achtergrond van de groene vrijwilligers?

 Wat voor groen vrijwilligerswerk doen zij, en hoe is dit georganiseerd?

 Wat motiveert hen om groen vrijwilligerswerk te doen?

 Welke kansen zien zij voor groen vrijwilligerswerk, en welke belemmeringen 

ervaren ze?



Methoden

Tellers

Vertellers Bestuur & beleid

Herstellers



Methoden

 Grootschalige online survey

 Oktober 2017

 Respons: 3775 respondenten



Wie is de groene vrijwilliger?



Wie is de groene vrijwilliger?



Wat doet de groene vrijwilliger?



Wat doet de groene vrijwilliger?



Motivaties



Alle respondenten Teller Hersteller Verteller Bestuur & beleid

Bijdrage leveren 

aan 

natuurbescherming 

en beheer (43,0%)

Bijdrage leveren 

aan 

natuurbescherming 

en beheer (44,9%)

Bijdrage leveren 

aan 

natuurbescherming 

en beheer (46,5%)

Verbonden zijn met 

de natuur (40,0%)

Bijdrage leveren 

aan 

natuurbescherming 

en beheer (44,0%)

Verbonden zijn met 

de natuur (40,1%)

Verbonden zijn met 

de natuur (43,2%)

Verbonden zijn met 

de natuur (40,2%)

Bijdrage leveren 

aan 

natuurbescherming 

en beheer (38,9%)

Verbonden zijn met 

de natuur (38,1%)

Buiten tijd 

doorbrengen 

(29,0%)

Zelf meer leren over 

de natuur (29,2%)

Buiten tijd 

doorbrengen 

(30,5%)

Verbondenheid met 

natuur bij andere 

mensen versterken 

(34,5%)

Verbondenheid met 

natuur bij andere 

mensen versterken 

(28,3%)

Motivaties top 3 



Kansen en belemmeringen: redenen

om te stoppen

 Ouderdom en ziekte (±660)

 Geen tijd meer (±250)

 Betaalde baan (±140)

 Gebrek aan waardering (±100)

 Gebrek aan ondersteuning (±70)

 Sfeer in de groep (±65)

 Onenigheid (±65)



 “Te weinig jongeren die de taken overnemen, 
waardoor de druk voor ouderen te hoog werd”

 “Te veel regelgedoe (groene vrijwilligers willen in 
het algemeen liever geen financiën beheren of 
veel vergaderen)”

 “Leeftijd en tijdgebrek en dat er steeds meer 
gevraagd wordt van vrijwilligers, waarbij het 
vrijwillige aspect langzaam een verplicht karakter 
kreeg”

 “Het onplezierige gevoel dat vrijwilligers moeten 
doen wat voorheen betaalde krachten deden”

 “De vanzelfsprekendheid dat je dat werk doet en 
er vervolgens niets voor hoeft te krijgen, zelfs geen 
bedankje”



Kansen en belemmeringen: redenen

om door te gaan

 Plezier in de werkzaamheden (±660)

 Samenwerken met anderen (±520)

 Actief in de natuur bezig zijn (±425)

 Zinvol bezig zijn & geeft voldoening (±245)

 Resultaat behalen & nuttig werk (±220)

 Kennis van en liefde voor de natuur overdragen aan 
anderen (±198)

 Bijdragen aan behoud van natuur en landschap (±185)

 Leren, ontdekken en kennis opdoen (±165)

 Verbondenheid met en liefde voor de natuur (±115)



 De voldoening om mensen, jong en oud, een 
fijne natuurbeleving te geven, die ook nog 
leerzaam is”

 “Het geeft vreugde en betekenis in mijn 
gepensioneerde leven”

 “Het vrijwilligerswerk is voor mij een manier van 
leven geworden”

 “Ik kan ervaring overbrengen op jonge mensen 
en zij helpen mij om een slootje over te steken”



Conclusies & aanbevelingen

 Demografie/vergrijzing 

 niet overvragen

 Vraag daar waar bereidheid is

 Betrek jongeren

 Motivaties

 Inspelen op belangrijkste motivaties en

maatwerk waar nodig

 Waardering/ondersteuning

 Faciliteren van ondersteuning

 Tonen van waardering



Contact en

opvragen rapport:

Wessel.Ganzevoort@ru.nl

Riyan.vandenBorn@ru.nl

Institute for Science in Society

Radboud Universiteit

mailto:Wessel.Ganzevoort@ru.nl
mailto:Riyan.vandenBorn@ru.nl


De groene vrijwilliger van de toekomst

Cecilia Keuchenius MSc.
Willemijn Bot MSc.



Wat zijn de belangrijkste inzichten?Wat zijn de belangrijkste inzichten?

Buurtinitiatieven
meest populair

maar ook 
‘traditionele’ activiteiten 

Gemotiveerd door 
eigen leefomgeving

Belemmering:   

• Onbekendheid werk 
• Men weet niet waar naar 

toe te stappen

Laagdrempelig: 
niet te vaak, 

en liefst dicht bij huis. 

Graag in gezelschap &
face to face contact 

blijft belangrijk

Betrokkenheid & 
waardering

van groot belang

Nederlandse 
bevolking 
(18 tot 75 

jaar)

Nieuwe
groene vrijwilligers 

(15%)



1. Jongeren (18 t/m 34 jaar) met een moderne waardenoriëntatie

2. Jongeren (18 t/m 34 jaar) met een postmoderne waardenoriëntatie

3. Volwassenen (35 t/m 54 jaar) met een moderne of postmoderne waardenoriëntatie



Hoi, ik ben Tessa, 20 jaar en ik woon in Den Bosch. Na wat omzwervingen doe ik tegenwoordig een Mbo-opleiding
dierverzorging. Daar zit ik eindelijk op mijn plek! Naast mijn studie heb ik een bijbaantje in de horeca. Volgend jaar ben ik klaar
met mijn opleiding. Om me voor te bereiden op mijn werkende leven lijkt het me leuk om me in mijn vrije tijd alvast in te zetten
voor iets dat met natuur en milieu te maken heeft, wat aansluit bij mijn studie en mijn carrièrekansen vergroot.

Ik zou graag mijn enthousiasme en kennis doorgeven aan andere mensen. Ik heb overwogen om iets in het park in mijn eigen
buurt te doen met buurtbewoners, maar had geen idee waar te beginnen om dat plan vorm te geven. Nu ben ik aan het kijken
of ik misschien bij een organisatie excursies kan gaan organiseren in de natuur rondom Den Bosch. Eerst maar eens een rondje
googelen om te kijken of er in Den Bosch misschien natuurorganisaties zitten die zulke activiteiten organiseren.

Het lijkt me het leukst om het met mijn beste vrienden - die ik van mijn studie ken – te doen. Ik moet het natuurlijk wel naast
mijn studie kunnen doen, dus veel tijd heb ik niet. Bovendien zou ik er mijn horecabaantje misschien voor moeten opgeven, dus
als er iets van een vergoeding tegenover staat, zou dat wel fijn zijn.

Als ik me aanmeld bij een natuurorganisatie, vind ik het wel belangrijk dat ze mij ook echt bij hun werk betrekken. Ik zou het
leuk vinden als ik om mijn mening word gevraagd bij beslissingen die genomen moeten worden – ik heb er tenslotte toch een
soort van voor gestudeerd.

Moderne jongeren
• 18 t/m 34 jaar
• Vaker middelbaar opgeleid (64%)
• Vaker nog studerend of schoolgaand (31%)



Hoi, ik ben Tessa, 20 jaar en ik woon in Den Bosch. Na wat omzwervingen doe ik tegenwoordig een Mbo-opleiding
dierverzorging. Daar zit ik eindelijk op mijn plek! Naast mijn studie heb ik een bijbaantje in de horeca. Volgend jaar ben ik klaar
met mijn opleiding. Om me voor te bereiden op mijn werkende leven lijkt het me leuk om me in mijn vrije tijd alvast in te zetten
voor iets dat met natuur en milieu te maken heeft, wat aansluit bij mijn studie en mijn carrièrekansen vergroot.

Ik zou graag mijn enthousiasme en kennis doorgeven aan andere mensen. Ik heb overwogen om iets in het park in mijn eigen
buurt te doen met buurtbewoners, maar had geen idee waar te beginnen om dat plan vorm te geven. Nu ben ik aan het kijken
of ik misschien bij een organisatie excursies kan gaan organiseren in de natuur rondom Den Bosch. Eerst maar eens een rondje
googelen om te kijken of er in Den Bosch misschien natuurorganisaties zitten die zulke activiteiten organiseren.

Het lijkt me het leukst om het met mijn beste vrienden - die ik van mijn studie ken – te doen. Ik moet het natuurlijk wel naast
mijn studie kunnen doen, dus veel tijd heb ik niet. Bovendien zou ik er mijn horecabaantje misschien voor moeten opgeven, dus
als er iets van een vergoeding tegenover staat, zou dat wel fijn zijn.

Als ik me aanmeld bij een natuurorganisatie, vind ik het wel belangrijk dat ze mij ook echt bij hun werk betrekken. Ik zou het
leuk vinden als ik om mijn mening word gevraagd bij beslissingen die genomen moeten worden – ik heb er tenslotte toch een
soort van voor gestudeerd.

Moderne jongeren
• 18 t/m 34 jaar
• Vaker middelbaar opgeleid (64%)
• Vaker nog studerend of schoolgaand (31%)

vooral interessant vanuit 
carrièreperspectief



Hoi, ik ben Tessa, 20 jaar en ik woon in Den Bosch. Na wat omzwervingen doe ik tegenwoordig een Mbo-opleiding
dierverzorging. Daar zit ik eindelijk op mijn plek! Naast mijn studie heb ik een bijbaantje in de horeca. Volgend jaar ben ik klaar
met mijn opleiding. Om me voor te bereiden op mijn werkende leven lijkt het me leuk om me in mijn vrije tijd alvast in te zetten
voor iets dat met natuur en milieu te maken heeft, wat aansluit bij mijn studie en mijn carrièrekansen vergroot.

Ik zou graag mijn enthousiasme en kennis doorgeven aan andere mensen. Ik heb overwogen om iets in het park in mijn eigen
buurt te doen met buurtbewoners, maar had geen idee waar te beginnen om dat plan vorm te geven. Nu ben ik aan het kijken
of ik misschien bij een organisatie excursies kan gaan organiseren in de natuur rondom Den Bosch. Eerst maar eens een rondje
googelen om te kijken of er in Den Bosch misschien natuurorganisaties zitten die zulke activiteiten organiseren.

Het lijkt me het leukst om het met mijn beste vrienden - die ik van mijn studie ken – te doen. Ik moet het natuurlijk wel naast
mijn studie kunnen doen, dus veel tijd heb ik niet. Bovendien zou ik er mijn horecabaantje misschien voor moeten opgeven, dus
als er iets van een vergoeding tegenover staat, zou dat wel fijn zijn.

Als ik me aanmeld bij een natuurorganisatie, vind ik het wel belangrijk dat ze mij ook echt bij hun werk betrekken. Ik zou het
leuk vinden als ik om mijn mening word gevraagd bij beslissingen die genomen moeten worden – ik heb er tenslotte toch een
soort van voor gestudeerd.

Moderne jongeren
• 18 t/m 34 jaar
• Vaker middelbaar opgeleid (64%)
• Vaker nog studerend of schoolgaand (31%)

Naast groene  buurtinitiatieven vooral 
gecharmeerd van vertelactiviteiten



Hoi, ik ben Tessa, 20 jaar en ik woon in Den Bosch. Na wat omzwervingen doe ik tegenwoordig een Mbo-opleiding
dierverzorging. Daar zit ik eindelijk op mijn plek! Naast mijn studie heb ik een bijbaantje in de horeca. Volgend jaar ben ik klaar
met mijn opleiding. Om me voor te bereiden op mijn werkende leven lijkt het me leuk om me in mijn vrije tijd alvast in te zetten
voor iets dat met natuur en milieu te maken heeft, wat aansluit bij mijn studie en mijn carrièrekansen vergroot.

Ik zou graag mijn enthousiasme en kennis doorgeven aan andere mensen. Ik heb overwogen om iets in het park in mijn eigen
buurt te doen met buurtbewoners, maar had geen idee waar te beginnen om dat plan vorm te geven. Nu ben ik aan het kijken
of ik misschien bij een organisatie excursies kan gaan organiseren in de natuur rondom Den Bosch. Eerst maar eens een rondje
googelen om te kijken of er in Den Bosch misschien natuurorganisaties zitten die zulke activiteiten organiseren.

Het lijkt me het leukst om het met mijn beste vrienden - die ik van mijn studie ken – te doen. Ik moet het natuurlijk wel naast
mijn studie kunnen doen, dus veel tijd heb ik niet. Bovendien zou ik er mijn horecabaantje misschien voor moeten opgeven, dus
als er iets van een vergoeding tegenover staat, zou dat wel fijn zijn.

Als ik me aanmeld bij een natuurorganisatie, vind ik het wel belangrijk dat ze mij ook echt bij hun werk betrekken. Ik zou het
leuk vinden als ik om mijn mening word gevraagd bij beslissingen die genomen moeten worden – ik heb er tenslotte toch een
soort van voor gestudeerd.

Moderne jongeren
• 18 t/m 34 jaar
• Vaker middelbaar opgeleid (64%)
• Vaker nog studerend of schoolgaand (31%)

Erg op eigen omgeving 
gericht, zowel qua locatie als gezelschap



Hoi, ik ben Tessa, 20 jaar en ik woon in Den Bosch. Na wat omzwervingen doe ik tegenwoordig een Mbo-opleiding
dierverzorging. Daar zit ik eindelijk op mijn plek! Naast mijn studie heb ik een bijbaantje in de horeca. Volgend jaar ben ik klaar
met mijn opleiding. Om me voor te bereiden op mijn werkende leven lijkt het me leuk om me in mijn vrije tijd alvast in te zetten
voor iets dat met natuur en milieu te maken heeft, wat aansluit bij mijn studie en mijn carrièrekansen vergroot.

Ik zou graag mijn enthousiasme en kennis doorgeven aan andere mensen. Ik heb overwogen om iets in het park in mijn eigen
buurt te doen met buurtbewoners, maar had geen idee waar te beginnen om dat plan vorm te geven. Nu ben ik aan het kijken
of ik misschien bij een organisatie excursies kan gaan organiseren in de natuur rondom Den Bosch. Eerst maar eens een rondje
googelen om te kijken of er in Den Bosch misschien natuurorganisaties zitten die zulke activiteiten organiseren.

Het lijkt me het leukst om het met mijn beste vrienden - die ik van mijn studie ken – te doen. Ik moet het natuurlijk wel naast
mijn studie kunnen doen, dus veel tijd heb ik niet. Bovendien zou ik er mijn horecabaantje misschien voor moeten opgeven, dus
als er iets van een vergoeding tegenover staat, zou dat wel fijn zijn.

Als ik me aanmeld bij een natuurorganisatie, vind ik het wel belangrijk dat ze mij ook echt bij hun werk betrekken. Ik zou het
leuk vinden als ik om mijn mening word gevraagd bij beslissingen die genomen moeten worden – ik heb er tenslotte toch een
soort van voor gestudeerd.

Moderne jongeren
• 18 t/m 34 jaar
• Vaker middelbaar opgeleid (64%)
• Vaker nog studerend of schoolgaand (31%)

Onwetendheid belangrijke barrière



Hoi, ik ben Tessa, 20 jaar en ik woon in Den Bosch. Na wat omzwervingen doe ik tegenwoordig een Mbo-opleiding
dierverzorging. Daar zit ik eindelijk op mijn plek! Naast mijn studie heb ik een bijbaantje in de horeca. Volgend jaar ben ik klaar
met mijn opleiding. Om me voor te bereiden op mijn werkende leven lijkt het me leuk om me in mijn vrije tijd alvast in te zetten
voor iets dat met natuur en milieu te maken heeft, wat aansluit bij mijn studie en mijn carrièrekansen vergroot.

Ik zou graag mijn enthousiasme en kennis doorgeven aan andere mensen. Ik heb overwogen om iets in het park in mijn eigen
buurt te doen met buurtbewoners, maar had geen idee waar te beginnen om dat plan vorm te geven. Nu ben ik aan het kijken
of ik misschien bij een organisatie excursies kan gaan organiseren in de natuur rondom Den Bosch. Eerst maar eens een rondje
googelen om te kijken of er in Den Bosch misschien natuurorganisaties zitten die zulke activiteiten organiseren.

Het lijkt me het leukst om het met mijn beste vrienden - die ik van mijn studie ken – te doen. Ik moet het natuurlijk wel naast
mijn studie kunnen doen, dus veel tijd heb ik niet. Bovendien zou ik er mijn horecabaantje misschien voor moeten opgeven, dus
als er iets van een vergoeding tegenover staat, zou dat wel fijn zijn.

Als ik me aanmeld bij een natuurorganisatie, vind ik het wel belangrijk dat ze mij ook echt bij hun werk betrekken. Ik zou het
leuk vinden als ik om mijn mening word gevraagd bij beslissingen die genomen moeten worden – ik heb er tenslotte toch een
soort van voor gestudeerd.

Moderne jongeren
• 18 t/m 34 jaar
• Vaker middelbaar opgeleid (64%)
• Vaker nog studerend of schoolgaand (31%)

Willen zich het liefst  af en toe of 
incidenteel inzetten



Hoi, ik ben Tessa, 20 jaar en ik woon in Den Bosch. Na wat omzwervingen doe ik tegenwoordig een Mbo-opleiding
dierverzorging. Daar zit ik eindelijk op mijn plek! Naast mijn studie heb ik een bijbaantje in de horeca. Volgend jaar ben ik klaar
met mijn opleiding. Om me voor te bereiden op mijn werkende leven lijkt het me leuk om me in mijn vrije tijd alvast in te zetten
voor iets dat met natuur en milieu te maken heeft, wat aansluit bij mijn studie en mijn carrièrekansen vergroot.

Ik zou graag mijn enthousiasme en kennis doorgeven aan andere mensen. Ik heb overwogen om iets in het park in mijn eigen
buurt te doen met buurtbewoners, maar had geen idee waar te beginnen om dat plan vorm te geven. Nu ben ik aan het kijken
of ik misschien bij een organisatie excursies kan gaan organiseren in de natuur rondom Den Bosch. Eerst maar eens een rondje
googelen om te kijken of er in Den Bosch misschien natuurorganisaties zitten die zulke activiteiten organiseren.

Het lijkt me het leukst om het met mijn beste vrienden - die ik van mijn studie ken – te doen. Ik moet het natuurlijk wel naast
mijn studie kunnen doen, dus veel tijd heb ik niet. Bovendien zou ik er mijn horecabaantje misschien voor moeten opgeven, dus
als er iets van een vergoeding tegenover staat, zou dat wel fijn zijn.

Als ik me aanmeld bij een natuurorganisatie, vind ik het wel belangrijk dat ze mij ook echt bij hun werk betrekken. Ik zou het
leuk vinden als ik om mijn mening word gevraagd bij beslissingen die genomen moeten worden – ik heb er tenslotte toch een
soort van voor gestudeerd.

Moderne jongeren
• 18 t/m 34 jaar
• Vaker middelbaar opgeleid (64%)
• Vaker nog studerend of schoolgaand (31%)

Waardering en betrokkenheid 
van groot belang



Hi, ik ben Merel, 28 jaar. Ik heb gestudeerd in Utrecht, maar ben kort geleden met mijn vriend naar Nijmegen verhuisd. Om
onze nieuwe buurt wat beter te leren kennen, lijkt het me leuk om mij ervoor in te gaan zetten.

Ik geef erg veel om het milieu en klimaat, dus zou me graag bezighouden met het groen in onze wijk. Meer groen is altijd beter,
ook voor (eventuele) nakomelingen, natuurlijk . Bovendien is het fijn om contacten op te doen in de buurt door met
buurtgenoten samen te werken.

Ik begreep van de buurman al dat er binnen de wijk diverse initiatieven zijn om de wijk wat groener te maken, dus daar sluit ik
me graag bij aan. Ik zou het het fijnst vinden als buurtgenoten me vragen om mee te doen, want ik weet zelf nog niet goed wat
er allemaal mogelijk is en waar ik terecht kan. Als het toch niet lukt om iets te vinden in mijn buurt, lijkt het me leuk om aan de
slag te gaan voor een organisatie als Staatsbosbeheer.

Ik heb een drukke baan en hou wel graag wat vrije tijd over, dus veel tijd heb ik er helaas niet voor, maar bijvoorbeeld twee
keer per maand meehelpen met het aanplanten van nieuw groen lijkt me leuk en moet me zeker lukken. Wellicht leer ik dan
bijvoorbeeld ook nog iets over thema’s als permacultuur. Ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te leren en te ontdekken.

Postmoderne jongeren
• 18 t/m 34 jaar
• Vaker hoogopgeleid (39%)
• Vaker nog studerend of schoolgaand (42%)



Hi, ik ben Merel, 28 jaar. Ik heb gestudeerd in Utrecht, maar ben kort geleden met mijn vriend naar Nijmegen verhuisd. Om
onze nieuwe buurt wat beter te leren kennen, lijkt het me leuk om mij ervoor in te gaan zetten.

Ik geef erg veel om het milieu en klimaat, dus zou me graag bezighouden met het groen in onze wijk. Meer groen is altijd beter,
ook voor (eventuele) nakomelingen, natuurlijk . Bovendien is het fijn om contacten op te doen in de buurt door met
buurtgenoten samen te werken.

Ik begreep van de buurman al dat er binnen de wijk diverse initiatieven zijn om de wijk wat groener te maken, dus daar sluit ik
me graag bij aan. Ik zou het het fijnst vinden als buurtgenoten me vragen om mee te doen, want ik weet zelf nog niet goed wat
er allemaal mogelijk is en waar ik terecht kan. Als het toch niet lukt om iets te vinden in mijn buurt, lijkt het me leuk om aan de
slag te gaan voor een organisatie als Staatsbosbeheer.

Ik heb een drukke baan en hou wel graag wat vrije tijd over, dus veel tijd heb ik er helaas niet voor, maar bijvoorbeeld twee
keer per maand meehelpen met het aanplanten van nieuw groen lijkt me leuk en moet me zeker lukken. Wellicht leer ik dan
bijvoorbeeld ook nog iets over thema’s als permacultuur. Ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te leren en te ontdekken.

Postmoderne jongeren
• 18 t/m 34 jaar
• Vaker hoogopgeleid (39%)
• Vaker nog studerend of schoolgaand (42%)

Buurtinitiatieven en 
herstelactiviteiten, zoals aanplanten 

nieuw groen



Hi, ik ben Merel, 28 jaar. Ik heb gestudeerd in Utrecht, maar ben kort geleden met mijn vriend naar Nijmegen verhuisd. Om
onze nieuwe buurt wat beter te leren kennen, lijkt het me leuk om mij ervoor in te gaan zetten.

Ik geef erg veel om het milieu en klimaat, dus zou me graag bezighouden met het groen in onze wijk. Meer groen is altijd beter,
ook voor (eventuele) nakomelingen, natuurlijk . Bovendien is het fijn om contacten op te doen in de buurt door met
buurtgenoten samen te werken.

Ik begreep van de buurman al dat er binnen de wijk diverse initiatieven zijn om de wijk wat groener te maken, dus daar sluit ik
me graag bij aan. Ik zou het het fijnst vinden als buurtgenoten me vragen om mee te doen, want ik weet zelf nog niet goed wat
er allemaal mogelijk is en waar ik terecht kan. Als het toch niet lukt om iets te vinden in mijn buurt, lijkt het me leuk om aan de
slag te gaan voor een organisatie als Staatsbosbeheer.

Ik heb een drukke baan en hou wel graag wat vrije tijd over, dus veel tijd heb ik er helaas niet voor, maar bijvoorbeeld twee
keer per maand meehelpen met het aanplanten van nieuw groen lijkt me leuk en moet me zeker lukken. Wellicht leer ik dan
bijvoorbeeld ook nog iets over thema’s als permacultuur. Ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te leren en te ontdekken.

Postmoderne jongeren
• 18 t/m 34 jaar
• Vaker hoogopgeleid (39%)
• Vaker nog studerend of schoolgaand (42%)

Motivatie voor milieu, klimaat en 
biodiversiteit



Hi, ik ben Merel, 28 jaar. Ik heb gestudeerd in Utrecht, maar ben kort geleden met mijn vriend naar Nijmegen verhuisd. Om
onze nieuwe buurt wat beter te leren kennen, lijkt het me leuk om mij ervoor in te gaan zetten.

Ik geef erg veel om het milieu en klimaat, dus zou me graag bezighouden met het groen in onze wijk. Meer groen is altijd beter,
ook voor (eventuele) nakomelingen, natuurlijk . Bovendien is het fijn om contacten op te doen in de buurt door met
buurtgenoten samen te werken.

Ik begreep van de buurman al dat er binnen de wijk diverse initiatieven zijn om de wijk wat groener te maken, dus daar sluit ik
me graag bij aan. Ik zou het het fijnst vinden als buurtgenoten me vragen om mee te doen, want ik weet zelf nog niet goed wat
er allemaal mogelijk is en waar ik terecht kan. Als het toch niet lukt om iets te vinden in mijn buurt, lijkt het me leuk om aan de
slag te gaan voor een organisatie als Staatsbosbeheer.

Ik heb een drukke baan en hou wel graag wat vrije tijd over, dus veel tijd heb ik er helaas niet voor, maar bijvoorbeeld twee
keer per maand meehelpen met het aanplanten van nieuw groen lijkt me leuk en moet me zeker lukken. Wellicht leer ik dan
bijvoorbeeld ook nog iets over thema’s als permacultuur. Ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te leren en te ontdekken.

Postmoderne jongeren
• 18 t/m 34 jaar
• Vaker hoogopgeleid (39%)
• Vaker nog studerend of schoolgaand (42%)

Op zoek naar persoonlijke ontwikkeling  
Inzicht, meedenken en 

face to face contact
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Onbekendheid en gericht op eigen 
omgeving zowel qua locatie als gezelschap



Hallo, mijn naam is Ronald en ik ben 45 jaar. Ik woon in Haarlem met mijn vrouw Anne en mijn drie zoontjes: Jochem (13),
Maarten (10) en Bas (9). Ik werk bij een verzekeringsmaatschappij in Amsterdam.

Als je me vroeger had verteld dat ik later bij een verzekeringsmaatschappij zou gaan werken, had ik je voor gek verklaard. Ik
wilde altijd boswachter worden – je kon me alles vragen over bomen en planten.

Van die hobby komt tegenwoordig weinig meer terecht. Het gezinsleven vergt toch meer tijd dan je denkt en ik heb er eigenlijk
nauwelijks tijd voor. Maar nu de jongens ouder worden, en ik ze ten minste niet meer ieder weekend naar de voetbal hoef te
brengen, lijkt het me stiekem wel leuk weer eens iets te doen met mijn oude hobby.

Het maakt me verder niet zoveel uit waar ik me bij aansluit en met wie ik het ga doen. Het lijkt me gezellig om samen met
anderen op te trekken, maar het is ook fijn om af en toe even op mezelf te zijn, met mijn drukke gezinsleven thuis. Het lijkt me
natuurlijk het allerleukst om de natuur in te gaan en weer net als vroeger bomen en planten te ontdekken en inventariseren,
maar ik vrees dat ik daarvoor de kennis niet meer heb. Ik heb een vriend die werkt bij Natuurmonumenten, misschien kan ik
hem eens vragen wat de mogelijkheden tegenwoordig zijn.

(Post)moderne volwassenen
• 35 t/m 54 jaar
• Vaker hoogopgeleid (36%)
• Vaker boven modaal-verdieners (34%)
• Vaker in loondienst (64%)
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Meer interesse in natuurthema’s zoals 
natuurbehoud- en bescherming
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Tijdsgebrek behoefte om 
te ‘ontsnappen’
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Willen lekker buiten bezig zijn, 
ook in bredere omgeving
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Minder behoefte aan 
betrokkenheid dan voor jongeren



Hoe bereik en enthousiasmeer je ze?Hoe bereik en enthousiasmeer je ze?

Benader hen proactief
Gezelligheid en 
waardering

Moderne jongerenModerne jongeren Postmoderne jongerenPostmoderne jongeren

Benadruk positief effect op wereld
• Milieu, klimaat en biodiversiteit 

Bied mogelijkheid te ontwikkelen
• Strategische kant, meedenken
• Laat zien dat ze kunnen leren

Betrek hen bij de organisatie
• Geef inzicht in hun resultaten
• Bied mogelijkheid tot doorgroei

(Post)moderne volwassenen(Post)moderne volwassenen

Geef begeleiding en waardering
• Gooi ze niet in het diepe
• Spreek waardering uit: 

bedankjes, positieve feedback
• Moderne media

Leuk & nuttig voor jezelf
• In de buurt/straat
• Koppel aan carrière

Laat ze betrokkenheid voelen
• Neem ze serieus, vraag om hun 

mening
• Laat ze vertellen in hun functie

Frame het als ‘even iets anders’
• Alleen zijn, rust kunnen opzoeken
• Ontsnappen aan gezinsleven thuis

Benadruk positief effect op natuur
• Natuurbehoud in de eigen omgeving
• Milieu, klimaat en biodiversiteit 

Goede combinatie met thuis
• Kinderen mee, gezellige dag
• Faciliteer met lunch/vergoeding

Laagdrempelig qua tijd 
en locatie





Motivaction International B.V.
Marnixkade 109
1015 ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001 MG Amsterdam

T  +31 (0)20 589 83 83
M info@motivaction.nl

www.motivaction.nl





Doelen gesprekken

• (Weer) op de agenda zetten van onderwerp groene vrijwilligers.

• Samenwerking en netwerken stimuleren binnen provincies

• Inventarisatie: wat gaat er goed (voorbeeld voor anderen) en waar 
zijn zorgen over.

• Samenwerking tussen provincies



Zes gesprekken

• Utrecht

• Gelderland

• Flevoland

• Friesland

• Limburg

• Zeeland

Provincies, IVN, landschappen, landschapsbeheer, SBB, Natuurmonumenten, 
gemeenten, milieufederatie, soorten-organisaties, NME



Opnieuw op de agenda

• Ondersteuning groene vrijwilligers al vele jaren beleid. Via groene 
organisaties. Belangrijk en gewaardeerd.

• Tellers iets meer op afstand dan vertellers en herstellers.

• Thema maatschappelijke betrokkenheid bij natuur(beleid): 
programma’s voor groene burgerinitiatieven, soms via groene 
organisaties.

• Soms worden groene organisaties als traditioneel gezien. Gesprekken 
hebben nieuwe kanten laten zien.

• Betrekken bestuurders nog een stap te vroeg. Beducht voor financiële 
vragen.



Samenwerking binnen provincies

• In alle provincies wordt al intensief samengewerkt.

• Informele netwerken zijn sterk, vooral tussen ‘donkergroene’ 
vrijwilligers.

• Formele samenwerking. Vaak door provincie gestimuleerd. Wisselend 
succes. Vacaturesites voor vrijwilligers zijn in meerdere provincies niet 
meer actief. Formele samenwerking is broos proces en vraagt veel 
tijd?

• Relatief nieuw: burgerinitiatieven. Groene organisaties zijn actief. 
Nieuwe partijen: gemeenten, dorpsraden, GreenWish, Alterra.



Wat leeft er?

• Veel enthousiasme over groene vrijwilligers: animo, werklust, 
dankbaar werk.

• ‘De’ groene vrijwilliger bestaat niet: vaste donkergroene vrijwilliger 
versus lichtgroene evenementen ‘shoppende’ doener.

• Zorg over vergrijzing en gebrek aan diversiteit, vooral vanuit 
toekomstperspectief.

• In principe veel belangstelling, met name voor leuke evenementen. 
Groene organisaties zijn creatief in aanboren nieuwe doelgroepen. 
Maar kost tijd.

• Knelpunt: bestuurlijke vrijwilligers.



Grenzen

• Maximum aantal vrijwilligers bij veel organisaties. Begeleiding, 
organisatie, opleidingen kosten tijd en die is beperkt.

• Subsidiëring, vooral structureel, vanuit provincie staat onder druk. 
Bezuinigingsrondes hebben geleid tot inkrimpen organisaties. Trend 
van structureel naar projectmatig.

• Projectsubsidies zijn zinvol, maar bewerkelijk en bieden weinig 
continuïteit.

• Organisaties sterk financieel afhankelijk van de provincies. 



Samenwerking tussen provincies

• Inbreng ervaringen eerdere gesprekken in latere gesprekken.

• Op 15 maart voor het eerst bij elkaar (lijstje contactpersonen). 
Belangstelling voor samenwerking. Liefst gefaciliteerd door 
programma Groene Vrijwilligers.

• Bijeenkomst vandaag.

• Onderwerp voor vervolg.



Groen aan de Buurt

Hélène Hine (Landschap Erfgoed Utrecht)



Betrekken bij Groen

Annika Langeveld (Landschap Noord-Holland)



Communities bij Natuurmonumenten

Astrid de Beer (Natuurmonumenten)



Kracht van de groene vrijwilliger – bijeenkomst 7 juni 2018

Rien Cardol – IVN Nederland



4.467

250

9.402



.

Bedankt voor jullie aandacht!

www.schonerivieren.org



Buitenkracht

Jan Kluskens (IKL)



Leer je Groen

Paul Terstegge (Staatsbosbeheer)



Bewonersinitiatief Boomgaarden

Pieter Voets (Landschapsbeheer Zeeland)



Citizen Science: libellenstudie in Nederland

Sander Turhout

Strategic advisor SpeciesNL

PhD Radboud University

s.turnhout@soortenNL.nl // @sanderturnhout

mailto:s.turnhout@soortenNL.nl


Citizen Science

@sanderturnhout

Co-created

Collaborative

Contributory

Created

Co-created

Collaborative

Contributory

Participation of amateur / non-scientists in scientific research



@sanderturnhout

1993: het libellenproject

Twee duidelijke doelen bij aanvang

Iets nuttigs te doen voor de jeugdbond

Bijdrage leveren aan bescherming

 praktisch; een ‘doenbare’ groep

 libellen worden bedreigd

 … we weten er te weinig van

 … ze zijn gaaf en spannend

 … ze zijn een goede indicator

 … overzichtelijke groep soorten

 … redelijk goed herkenbaar

 … komen overal voor



@sanderturnhout

The game of mapping



@sanderturnhout

The game changer: monitoring

Informatiebehoefte

Monitoringmethoden

Meetnetten

Gebruikers 

Informatieoverdracht

Evaluatie/rapportage

Gegevens » informatie

Gegevensbeheer Gegevensinwinning

Validatie

Om de waarnemersbias weg te krijgen worden mensen en soorten 
‘opgesloten’ in een strak vastgelegde methode

Datakwaliteit neemt toe…

… maar het aantal ‘ontdekkingen’ en verrassingen neemt af



@sanderturnhout

Citizens terug in scope!



Vluchtelingen en geocachers 
voor vlinders



Catering

Uitleg Aan de slag!

Bedankje



Bedankt voor jullie aandacht!



IVN Natuurouders



600 natuurouders opgeleid

Natuurouders ondersteunen natuur onderwijs op basisscholen

In samenwerking met NME centra & gemeente



Lage drempel voor iedereen
Voor ouders; 

- korte cursus (1 dagdeel)

- duidelijke inzet op basisschool

- direct resultaat

Voor basisschool

- toegang tot groot netwerk

- aansluiten bij bestaande activiteiten IVN of NME

- belangrijke aanvulling op onderwijs

- ondersteuning leerkrachten.

Voor IVN

- Contact met nieuwe doelgroep

- Samenwerken aan missie 

- ‘meer mensen natuur laten beleven’





World Café

Acht groepen, acht tafels

Vier Thema’s:

• Meer diversiteit

• Leren van elkaar

• Creatieve financiering

• Alternatieve werkvormen

Vier ronden van een kwartier

Schrijf tips en ideeën op de flap

Gespreksleider vat vorige ronde 
samen

Zeer korte terugkoppeling plenair 
door gespreksleider



Onderzoeken, verslagen etc

www.degroenevrijwilliger.nl


