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1. Aanleiding 

In Overijssel is door de provincie Overijssel samen met al haar relevante partners 

gewerkt aan het koersdocument Natuur voor Elkaar. Dit document is de basis voor de 

provinciale natuurvisie en onderdeel van het Natuurkompas. Maar het is vooral ook 

gezamenlijke koers van partijen in Overijssel om te werken aan de kwaliteit van natuur 

en landschap in Overijssel. 

Tijdens de totstandkoming van het koersdocument zijn groene tafels en werkconferenties 

georganiseerd. Telkens bleek de rol van vrijwilligers in het landschap belangrijk en 

prioritair. Of het nu gaat om soortenbeheer, om beleving of om het leveren van een 

essentiële bijdrage aan landschapsbeheer, het initiëren van een buurttuin; de inzet van 

de duizenden vrijwilligers per jaar wordt gezien als een belangrijke basis en graadmeter 

voor draagvlak en praktische uitvoering. 

Uiteindelijk is daarom in het koersdocument Natuur voor Elkaar is in het hoofdstuk Mens 

en Landschap de voorgestelde actie beschreven:  
 

“Verbinding met landschap versterken via vrijwilligers”  

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de zorg voor natuur en landschap. Er zijn drie 

verschillende categorieën: tellers (mensen die informatie over de natuur of het landschap 

verzamelen), vertellers (gastheren en -vrouwen, gidsen) en herstellers (mensen die 

natuur- en landschapsbeheer uitvoeren). Vrijwilligers werken gratis, maar hebben wel 

faciliteiten nodig om hun werk te doen. Provincie Overijssel ondersteunt vrijwilligers 

hierbij, maar vanaf 2019 zijn hiervoor (nog) geen middelen beschikbaar. Tegelijkertijd 

wordt het belang van vrijwilligers voor bijvoorbeeld landschapsbeheer groter. Het 

voorstel is om samen met betrokken partijen in beeld te brengen hoe vrijwilligers (ook 

vanaf 2019) gefaciliteerd kunnen worden in de uitvoering van hun werk. 

 

Brede basis van partijen 

Dit Plan van Aanpak geeft invulling aan 

deze actie. Het Plan van Aanpak is tot 

stand gekomen met een actieve 

medewerking en inbreng van meerdere 

partijen die betrokken zijn bij het 

groene vrijwilligerswerk in Overijssel, 

te weten: Staatsbosbeheer, Stichting 

IJssellandschap, Natuurmonumenten, 

IVN, Soorten NL, Provincie Overijssel, 

de Vlinderstichting, KNNV, Natuur en 

Milieu Overijssel, en Landschap 

Overijssel. De laatste organisatie was 

trekker van het proces.  

2. Doel 

In het koersdocument Natuur voor Elkaar en het Natuurkompas staan drie duidelijke 

doelen om in te zetten op vrijwilligers in natuur en landschap in Overijssel: 

1) ‘...verbondenheid tussen inwoners en landschap en het eigenaarschap van die 

inwoners verder versterken: tellers, vertellers, herstellers’ 

2) "Natuur dichterbij mensen brengen" + "Vergroten van de betekenis van natuur 

voor mensen" 
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3) + natuurnetwerk onderhouden + natuur en economie sterker verbinden + actieve 

en passieve bescherming van bijzondere planten en dieren 

Met het groene vrijwilligerswerk willen we de verbondenheid van mensen met hun 

landschap en de natuur versterken. We geloven erin dat betrokkenheid van mensen bij 

het landschap en de natuur van cruciaal belang is voor het voortbestaan hiervan. Daarbij 

weten we dat niet elke vrijwilliger gelijk is. De beweegredenen om groene vrijwilliger te 

worden zijn divers. In bijlage 1 staat een beschrijving aan de diversiteit van 

beweegreden en de trends hierin. Niet elke vrijwilliger zal daarom hetzelfde werk (willen) 

doen. Daarom is in het Koersdocument Natuur voor Elkaar onderscheid gemaakt in de 

tellers, vertellers, en herstellers. Wij voegen hier graag de ‘ontwikkelaars’ aan toe: 

vrijwilligers die in de natuur nieuwe initiatieven ontwikkelen en uitvoeren. 

Met dit Plan van Aanpak hebben we de volgende opgave geformuleerd waar we aan 

werken: 

Impact van groen vrijwilligerswerk in Overijssel vergroten t.b.v. 

opgaven Natuurkompas 

Waarom we de impact willen vergroten is onder te verdelen in drie redenen: 

1) Draagvlak en betrokkenheid voor natuur onder inwoners van Overijssel 

verhogen (direct en indirect - dus vrijwilligers zelf en via 

vrijwilligerswerkzaamheden andere inwoners. 

2) Meehelpen en bijdragen aan natuurbeheer/-beleving/-benutten (direct) 

3) Welzijn en gezondheid van inwoners van Overijssel verhogen (direct en indirect 

- dus vrijwilligers zelf en via vrijwilligerswerkzaamheden andere inwoners) 

We zien op dit moment meerdere redenen om nu een impuls te geven aan het groen 

vrijwilligerswerk in Overijssel: 

1) aandacht voor en vraag om groene vrijwilligers groeit bij overheden en 

maatschappelijke organisaties en burgers 

2) overbelasting dreigt bij specifieke typen vrijwilligers: plannenmakers / groene 

initiatiefnemers, excursie / educatie vrijwilligers 

3) aantallen vrijwilligers die natuur & welzijn (gezondheid) verbindingen maken, voor 

zichzelf en andere inwoners, is beperkt 

4) kennis en vaardigheden verdienen aandacht: van professionals om vrijwilligers te 

betrekken en begeleiden in het werk 

5) kennis en vaardigheden verdienen aandacht: van vrijwilligers om uitvoering te 

geven aan o.a. beheer, excursies, initiatieven, maar ook competentie-

ontwikkeling 
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3. Plan van Aanpak 

Dit plan van aanpak kent 2 pijlers: 

1. Basis: Bestendigen van de bestaande faciliteiten voor groene Vrijwilligers 

2. Plus: Innovaties voor de inzet van vrijwilligers en burgerinitiatief in de 

natuur 

3.1 Basis vrijwilligers bestendigen 
 

Er is op dit moment een structuur van basisfaciliteiten beschikbaar voor groene 

vrijwilligers in Overijssel. Alle groene vrijwilligers kunnen hier in principe gebruik van 

maken. Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel verzorgen deze basis 

faciliteiten. Deel 1 van de aanpak is gericht om deze basisfaciliteiten te bestendigen, 

zodat alle bestaande vrijwilligersgroepen en deelnemers van bewonersinitiatieven in 

Overijssel die actief zijn in het groen zijn op de hoogte van en kunnen gebruik maken 

van de gratis faciliteiten en ondersteuning.  

De basis bestaat op hoofdlijnen uit: 

1. Gereedschapsdepots met gereedschap die beschikbaar is voor groene vrijwilligers; 

2. Team mentoren die vrijwilligersgroepen kunnen begeleiden; 

3. Vrijwilligersplatform Groenbezig, zie groenbezig.nl; 

4. Cursusaanbod voor vrijwilligers, zie cursushuis Kennisrijk, zie 

kennisrijk.landschapoverijssel.nl/ en cursusaanbod NMO; 

5. organisatie Natuurwerkdag, veldsymposium, NL Doet; 

6. Relatiebeheer en communicatie met, naar, en over groene vrijwilligers; 

https://kennisrijk.landschapoverijssel.nl/
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7. Specifieke ondersteuning: stimuleren, adviseren agrarisch natuurbeheer, 

stimuleren betrokkenheid jongeren, faciliteren bewonersinitiatieven natuurbeheer 

en –ontwikkeling, coördineren werkgroepen, ondersteunen RO-vrijwilligers. 

Eind 2018 liep de subsidie van de provincie voor ondersteuning van deze Basis af. Met de 

provincie wordt in 2019 een hernieuwde afspraak gemaakt voor een meerjarige (2019-

2023) financiële ondersteuning van de provincie Overijssel aan de Basis van het groene 

vrijwilligerswerk. Uitgangspunt hierbij is dat de komende jaren in de plus ontwikkelde 

producten op termijn toegevoegd kunnen worden aan de basis. Daarmee zal het aantal 

uitvoerende partijen binnen die basis ook toenemen.  

 

Binnen deze basis zal  de komende periode een extra focus worden gelegd op het 

permanent opleiden van vrijwilligers en het goed in de markt zetten (framen) van het 

groene vrijwilligerswerk. Daarmee geven we een impuls aan de  bekendheid en 

professionaliteit van groen vrijwilligerswerk met als doel het werven van meer 

vrijwilligers in de verschillende categorieën (herstellers, tellers, vertellers en 

ontwikkelaars) en binnen diverse(re) doelgroepen. 

 

Focus op permanent opleiden 

Om voldoende en vooral goed geëquipeerde vrijwilligers te behouden, is het belangrijk 

permanent te werken aan het opleiden van vrijwilligers. Daarbij gaat het enerzijds om 

opleiden en begeleiden van nieuwe vrijwilligers die aansluiten bij bestaande 

vrijwilligersgroepen en –klussen. Anderzijds zien we nadrukkelijk kansen in het goed 

opleiden van andere typen  vrijwilligers die aansluiten bij nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen. Denk aan vrijwilligers in het werkveld natuur & gezondheid, 

ondersteuners van burger initiatieven en bijvoorbeeld de relatie met groene 

schoolpleinen. 

 

Goed “framen” van groen vrijwilligerswerk 
Een goede communicatie over groen vrijwilligerswerk is belangrijk. Enerzijds voor de 

werving en binding van vrijwilligers, en anderzijds voor het draagvlak en waarderen van 

het werk van de groene vrijwilligers. We willen daarom inzetten op een goede framing 

van het vrijwilligerswerk. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar de juiste boodschap en 

uitstraling. Mogelijk gekoppeld aan specifieke doelgroepen die we willen bereiken. 

 

3.2 Plus voor het groene vrijwilligerswerk 

De plusacties  vormen een logische aanvulling op de Basis en dragen bij aan de nieuwe 

vrijwilligersstructuur van de toekomst. Uitgangspunt hierbij is dat er waar mogelijk 

nieuwe samenwerkingen ontstaan en dat actief de verbinding wordt gezocht met 

sectoren binnen én buiten het groene werkveld. Hiermee wordt nadrukkelijk  invulling 

gegeven aan de rode draden uit het Koersdocument Natuur voor Elkaar waar naast 

beschermen van natuur, beleven en benutten belangrijke thema’s zijn. 

 

De Plus bestaat uit activiteiten en projecten die het groene vrijwilligerswerk de gewenste 

impuls geven.. Het gaat om ontwikkelingen, innovaties en pilots, die we van jaar tot jaar 

als betrokken groene organisaties gezamenlijk vaststellen. Dit Plan van Aanpak geeft de 

kapstok voor de Plus-activiteiten  voor de periode 2019-2023  en de concrete projecten 

voor 2019.  
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Op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en ambities voor 

het groene vrijwilligerswerk  hebben we de volgende vier thema’s 

geselecteerd: 

1. Versterking samenwerking groene organisaties 

Binnen de basis is de afgelopen jaren intensief gewerkt aan een betere samenwerking 

tussen Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel. Dit heeft een stabiele 

basis opgeleverd aan ondersteuningsmogelijkheden voor groene vrijwilligers. Nu deze 

basis staat is het goed deze samenwerking te gaan verbreden met andere 

organisaties die aanbod hebben op het gebied van groene vrijwilligers. Dit met als 

doel een goed afgestemd, professioneel aanbod dat tegemoet komt aan de vraag en 

behoefte van de bestaande en nieuwe groene vrijwilligers in Overijssel.  

 

In 2019 zal voor dit thema  aan de volgende projecten invulling worden gegeven; 

 

 GroenBezig Festival 

Festival met alle Overijsselse organisaties die met groene vrijwilligers werken ter 

versterking van de kennisoverdracht en gezamenlijke framing van het groene 

vrijwilligerswerk. 

 Overijssel Leer Je Groen! 

In dit project worden kennis, opleidingen en cursussen op elkaar afgestemd en als 

een gezamenlijk aanbod naar de vrijwilligers gecommuniceerd. Hierbij wordt ook 

gekeken waar de programma’s gericht op tellers, herstellers en vertellers elkaar 

kunnen versterken. 

 

2. Verbreding groen vrijwilligerswerk; 

We willen het vrijwilligerswerk moderniseren o.a. door eigentijdse middelen in te 

zetten om meer groen vrijwilligerswerk mogelijk te maken. De website GroenBezig.nl 

is een mooi voorbeeld. We zien meer kansen op het gebied van citizen science en het 

inzetten van moderne technieken als een app. Maar ook de manier waarop 

vrijwilligerswerk worden begeleid en gestimuleerd kan mogelijk vernieuwen.  

 

In 2019 wordt aan de volgende projecten invulling gegeven; 

 

 N2000 & Soorten  

Dit project richt zich op het koppelen van de verschillende vrijwilligers rondom 

N2000 gebieden en de soorten die daar leven. Het gaat daarbij zowel om de 

tellers, de herstellers en de vertellers.  

 De Groene Stadsbeweging     

Dit project richt zich op snelle, afgebakende bewonersacties rondom vergroening 

in de stad. 

 Groen en gezondheid  

In dit project gaan we aan de slag met het werven en trainen van vrijwilligers 

voor initiatieven rondom gezond natuurwandelen en/of het invulling geven aan 

natuurbeleving bij zorgpatiënten (ziekenhuizen, revalidatiecentra, 

woonzorgaccommodaties). 
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3. Verbreding cursusaanbod 

Om  verder vorm te geven aan de verbreding van het groene vrijwilligerswerk is het  

belangrijk om een divers cursusaanbod te ontwikkelen.  

 

In 2019 gaan we het cursusaanbod uitbreiden rondom de volgende thema’s: 

 

 Ontwikkeling nieuwe cursus voor natuurbeleving in de zorg 

 Ontwikkeling nieuwe cursus natuur in de stad 

 

4. Jongeren aan de slag. 

Voor het behouden van een constante basis in het groene vrijwilligerswerk is het 

belangrijk te zorgen voor jonge aanwas in het (vergrijzende) vrijwilligersbestand. 

Daarom is het belangrijk om te investeren in jongeren. In de plus gaan we hiervoor 

specifieke activiteiten en projecten opzetten. 

 

In 2019 gaan we onderstaande project gericht op jongeren uitvoeren.; 

 

 Jongeren helpen mee 

Door actief in samenwerking met onderwijsinstellingen jongeren natuur te laten 

beleven en ervaringen op te laten doen met vertellers en herstellers willen we 

jongeren interesseren voor vrijwilligerswerk. 

De uitgewerkte projectvoorstellen zijn terug te vinden in de bijlage. 

 

4. Organisatie, financiering en planning 

De betrokken organisaties blijven samenwerken onder de vlag van Groenbezig. Dit 

betekent dat zij ook in de uitvoering samenkomen en gedurende het jaar blijven door 

ontwikkelen. Trekker en aanspreekpunt is Landschap Overijssel. 

Basis 

Vrijwilligerswerk ondersteunen kost geld; zonder financiële middelen kan het niet. 

Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel investeren zelf, maar doen een 

beroep op de provincie Overijssel om vanuit haar beleid bij te dragen. Dagelijks werken 

Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel er aan om nieuwe financiers te 

vinden voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Over het algemeen vinden wij 

deze op projectmatige basis, b.v. bij gemeenten die met soortenadoptie aan de slag 

gaan, of met trajecten als Zorgend Landschap waar zorgpartijen mee betalen aan 

activiteiten in het groen voor hun cliënten die begeleid worden met onze vrijwillige 

mentoren.  

Gezien de opgaven die voorliggen en de groei in groene vrijwilligers die om 

ondersteuning vragen leggen we het verzoek neer om de provinciale bijdrage te 

verhogen van 250.000 EURO per jaar (periode 2016-2018), naar 286.000 EURO per jaar 

voor de periode 2019 – 2021.  

De verhoging van de bijdrage komt voort uit onderstaande punten: 

• Inflatiecorrectie op loon, gebouwen, materiaal en overhead, over de gehele 

periode. Hierbij gaat het om 2016 - 0,98%, 2017 - 1,25% en 2018 - 1,98% . 

Naar verwachting zal voor 2019 t/m 2021 de inflatie doorzetten. 

• Groei van het aantal ondersteuningsaanvragen door meer bekendheid en 

belangstelling voor omgeving en klimaat; 
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• Door de groei is er in Twente een extra depot (Bornebroek) geopend waarmee er 

een grotere regionale spreiding is gerealiseerd; 

• Sneller doorloop van vrijwilligers, door de afschaffing van VUT en hoger 

pensioenleeftijd is de periode waarbinnen vrijwilligers actief zijn korter. Hierdoor 

zijn meer kosten gemoeid met opleiding en kleding; 

• Naast werken in de natuurgebieden is er steeds meer belangstelling voor 

projecten binnen stedelijke gebieden. Vaak betreft het hier mensen met weinig 

groene achtergrond die goed ondersteuning nodig hebben om zo de juiste keuzes 

te maken en ook in het onderhoud begeleid moeten worden; 

• Meer losse groepen die een beroep doen op de gereedschapsdepots; 

• Meer vrijwilligers die niet alleen komen voor het werk om iets te doen voor de 

natuur maar ook voor zichzelf. Verandering van invulling baan, nieuwe carrière 

maar nog veel vaker persoonlijke problemen.  Burn out, overspannen, nieuw 

werkritme, ADD, stress, alle vormen in het autistisch spectrum, cognitieve 

problemen na hersenbloeding/dementie, etc. 

• In de afgelopen jaren is een sterke toename van het aantal vrijwilligers > 12 te 

zien. In onderstaande tabel is de toename voor Landschap Overijssel weergeven. 

Hieruit blijkt dat het aantal deelnemers met 16% en het aantal uren met 50% is 

toegenomen. 

Jaar 2015 2016 2017 

aantal deelnemers > 
12 jr  

5111 5397 5930 

uren > 12 jr  102848 141432 154388 

 

In 2015 is afgesproken dat de provinciale subsidie voor de basisfaciliteiten van 

Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel de eigen inzet van deze organisaties 

verdubbelt. Ook voor de periode 2019 – 2021 willen we deze lijn voortzetten.  

Aangezien de basisfaciliteiten zijn gegroeid wordt het budget verruimd van 500.000 

EURO naar 572.000 EURO per jaar; 

 Huidige financieringsvoorwaarden van 50% financiering provincie EN 50% 

financiering LO-NMO blijft van kracht; 

 Penvoerder LO, NMO als partner (onderaannemer); 

Plus 

 Jaarlijks worden de activiteiten en projecten in kader van de ‘Plus’ vastgesteld in 

Groenbezig-verband. 

o jaarlijks meermaals overleg met provincie en andere partners: terugkijken 

en vooruitkijken = vormgeven welke ontwikkelingen, innovaties en pilots 

we nodig achten.  

o jaarlijks impactmeting: per pilot of innovatie vaststellen wat we willen 

meten / volgen, mogelijk in afstemming met b.v. Mark van Heukelom 

metingen vorm geven. 

 

 Jaarlijks 100.000 – 150.000 EURO per jaar beschikbaar voor plusactiviteiten en-

projecten; 

 LO voert regie en behoudt in nauwe samenspraak met provincie overzicht. 
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5. Begroting 

Hieronder de begroting in uren per project. Het betreft hier een overzicht van de in 2019 

te maken uren binnen de diverse projecten. In de bijlage is per project een totaal- en 

detailbegroting uitgewerkt. 

 

 

Met deze begroting blijven we ruim binnen de beschikbare middelen voor de Plus in 

2019.  

 

In juni en november van 2019 zullen we tijdens ons afstemmingsoverleg gezamenlijk 

kijken hoe de resterende middelen effectief besteed kunnen worden. Hierbij kan er 

ruimte voor nieuwe initiatieven genomen worden maar er zou ook gekozen kunnen 

worden voor het eerder in de tijd zetten van een latere fase binnen een project. 
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IVN 54 28 48 0 100 0 
 

230 

Natuur en Milieu 

Overijssel 

54 28 66 0 85 70 -62,5 240,5 

St. IJssellandschap 54 6 0 0 14 52 
 

126 

Landschap 

Overijssel 

181 

 

72 0 64 15 0 -62,5 269,5 

Soorten NL 54 6 0 32 0 0 
 

92 

Staatsbosbeheer 181 6 0 0 14 0 
 

201 
         

Totaal uren 578 146 114 96 228 122   

         

Totaal Kosten 0 0 0 0 2000 2000 
  

Uren (financieel)  57.800 14.600 11.400 9.600 22.800 12.200   

Inbreng  

basis 

12.500 0 0 0 0 0   

        Totaal: 

Subsidie  

PLUS 

45.300 14.600 11.400 9.600 24.800 14.200 -12.500 119.900 
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BIJLAGE: Projectvoorstellen 

Project 1: Project: Groenbezig Festival  

Doel 

De doelen van het Groenbezig Festival strekken zich uit tot 2 doelgroepen, te weten: vrijwilligers/ 

bewoners die zich inzetten voor natuur en landschap en de organisaties die in de toekomst meer 

samenwerken in hun ondersteuning van ‘groene’ vrijwilligers.  

1. Doelen bij vrijwilligers/bewoners die zich inzetten voor groen in stedelijke omgeving en 

buitengebied (ca. 250 personen): 

 uiten van waardering voor de inzet  

 het stimuleren van netwerken van vrijwilligers onderling 

 het versterken van netwerken tussen vrijwilligers en medewerkers professionele organisaties 

 het opdoen van nieuwe kennis, ervaringen en inspiratie  

 het laten zien van de breedte van groen vrijwilligerswerk 

 profilering van Groenbezig.nl als het platform voor Groen vrijwilligerswerk in Overijssel, één 

gezicht voor groene bewonersinitiatieven 

 

2. Doelen bij samenwerkende organisaties1 (ca.50 personen die in hun dagelijkse werk te maken 

hebben met vrijwilligers): 

 ervaring opdoen met samenwerken rondom groen vrijwilligerswerk, elkaar beter leren 

kennen, vertrouwen opbouwen 

 ophalen van (latente) behoeften/vragen/wensen/vragen om vrijwilligers (nog) beter te 

kunnen faciliteren en de doelen van organisaties (nog) beter te behalen 

 nieuwe impulsen voor de ondersteuning van vrijwilligers 

 kennismaking met nieuwe vrijwilligers(groepen)   

 

Relatie met de basis 

In Overijssel zijn veel bewoners actief in het groen, de zogenaamde tellers, vertellers, herstellers en 

bellers. Denk daarbij aan mensen die vlinders tellen, gidsen die vol passie het verhaal van het 

landschap delen, excursies leiden, mensen die zich inzetten voor het vergroenen van de eigen buurt, 

zich inzetten voor streekeigen erfgoed, mensen die met een natuurkoffer ouderen bezoeken, tot de 

penningmeester van een milieuraad. Hun bijdrage is onmisbaar voor het ontwikkelen, behoud en 

beleving van natuur in landelijk en stedelijk gebied. Met behulp van het in de basis ontwikkelde 

Groenbezig platform (www.groenbezig.nl) ondersteunen we iedereen die zich individueel of in 

groepsverband inzet voor natuur en landschap. En, inspireren we nieuwe mensen en groepen ‘mee 

te doen’. Het Groenbezig Festival is de offline versie van dit digitale platform. We bedanken iedereen 

voor zijn of haar inzet, inspireren beide doelgroepen tot het opdoen en onderling delen van nieuwe 

kennis en ervaring en zorgen voor nieuwe ontmoetingen. Door als 6 organisaties een Groenbezig 

Festival te organiseren onderstreep je de boodschap van gezamenlijkheid en zet je een concrete stap 

in samenwerking en opbouwen van onderling vertrouwen.  Op termijn zou het Groenbezig festival 

HET evenement voor groene vrijwilligers in Overijssel moeten worden.   

                                                             
 1 Dit zijn: Staatsbosbeheer, IVN, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Stichting IJssellandschap 

en SoortenNL. Het is op dit moment onduidelijk of Natuurmonumenten aansluit.  

http://www.groenbezig.nl/
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Activiteiten 

Voor het Groenbezig Festival zijn grofweg 2 fasen te onderscheiden: de voorbereiding en de 

uitvoering. De voorbereidingen lopen van oktober 2019 tot maart 2020. De uitvoering start in maart 

2020. Het festival staat gepland in mei/juni 2020.   

Fase 1: de voorbereidingen (oktober 2019-maart 2020) 

 Coördinatie en overlegmomenten 

 Gezamenlijk ontwikkelen van de contouren van het festival 

 Regelen locatie en datum  

 Alle partners regelen minimaal 3 activiteiten (niet per se nieuw, maar wel inspirerend). Dit kan 

zijn: film, excursie, lezing, doe-activiteit, spel, minicursus. De thema’s zijn divers, denk aan: 

vogelgeluiden herkennen, zintuigen wandeling, bijen herkennen, minicursus vloggen of 

natuurfotografie, storytelling, natuurinclusief bouwen, nieuwe vrijwilligers werven, 

bloemenlinten aanleggen, biowalking, wervend schrijven).  

 Invulling van het programma van het festival vaststellen: plenaire onderdelen en alle 

activiteiten/workshops.  

 Taakverdeling en draaiboek afspreken voor tijdens het Groenbezig Festival  

Fase 2: de uitvoering (maart-mei/juni 2020) 

 Coördinatie en overlegmomenten 

 Wervings/communicatie instrumenten en teksten ontwikkelen  

 Werving vanaf maart via groot aantal communicatiekanalen partners (intern en extern) 

 Centrale aanmelding coördineren 

 Uitvoering Groenbezig Festival volgens draaiboek 

 Terugkomdag organisatoren voor delen ervaringen en ideeën voor de toekomst 

Partners 

Partners in de organisatie zijn: Staatsbosbeheer, IVN, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu 

Overijssel, Stichting IJssellandschap en SoortenNL. Het is op dit moment onduidelijk of 

Natuurmonumenten aansluit.  

Begroting en taakverdeling 

Trekkers: Landschap Overijssel (Krista Esselink) en Staatsbosbeheer (Rianne Evers) 

Uitvoering project: zie partners hierboven.  

Verdeling naar fase en partners zie onderstaande tabel.  

Totaal fase 1 (oktober 2019-maart 2020): 

Basis: 50 uur x 100 euro =5.000 

Plus: 528 x 100 euro = 52.800 

 

Totaal fase 2 (maart 2020-mei/juni 2020): 

Basis: 50 x 100 euro = 5.000 

Plus: 138 x 100 euro = 13.800 

Daarnaast eigen inzet organisaties 

Kosten: 11.000 
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 LO in 

uren 

SBB in 

uren 

NM

O 

in 

ure

n 

Stichting 

IJssellands

chap in 

uren 

Soorte

nNL in 

uren 

IV

N 

in 

ure

n  

Tota

al 

Plus 

in 

ure

n 

Inbre

ng 

vanui

t 

basis 

in 

uren 

Kost

en 

Fase 1 de 

voorbereiding: 

oktober 2019-

maart 2020 

         

Coördinatie, 

Regelen locatie 

en datum  

125 125     250 50  

Gezamenlijke 

brainstorm 

6 6 4 4 4 4 28   

Overlegmomente

n 

14 14 14 14 14 14 84   

Alle partners 

regelen minimaal 

3 activiteiten 

30 30 30 30 30 30 180   

Invulling van het 

programma van 

het festival 

vaststellen, 

taakverdeling en 

draaiboek 

afspreken 

6 6 6 6 6 6 36   

Totaal fase 1 181 181 54 54 54 54 528 50 0 

Fase 2 de 

uitvoering: 

maart-mei/juni 

2020 

 

         

Wervings/commu

nicatie 

instrumenten en 

teksten 

ontwikkelen  

 

Uit 

coördin

atie 

Uit 

coördin

atie 
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Werving vanaf 

maart via groot 

aantal 

communicatiekana

len partners (intern 

en extern) 

Centrale 

aanmelding 

coördineren 

Eigen 

inzet 

Eigen 

inzet 

Eigen 

inzet 

Eigen 

inzet 

Eigen 

inzet 

Eigen 

inzet 

   

Centrale 

aanmelding 

coördineren 

20      20   

Opbouwdag  8 8     16   

Uitvoering 

Groenbezig 

Festival volgens 

draaiboek 

 

16 

(meer 

mense

n uit 

eigen 

middel

en) 

16 

(meer 

mense

n uit 

eigen 

middel

en) 

16 

(meer 

mense

n uit 

eigen 

middel

en) 

16 

(meer 

mense

n uit 

eigen 

middel

en) 

16 

(meer 

mense

n uit 

eigen 

middel

en) 

16 

(meer 

mense

n uit 

eigen 

middel

en) 

96   

Catering en locatie         9.00

0 

Afhandeling (ook 

communicatie) 

8 8 2 2 2 2 24   

Terugkomdag en 

evaluatie 

8 8 4 4 4 4 32    

Reiskosten/vergoe

dingen voor 

inleiders 

 

        2000 

Totaal fase 2 60 40 22 22 22 22 13

8 

50 11.0

00 

Totaal 241 221 76 76 76 76 66

6 

10

0 

11.0

00 
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Project 2: Leer je groen in Overijssel!  

Eén integraal en passend cursusaanbod voor groene vrijwilligers in Overijssel!  

Doel: 

 Inwoners van Overijssel betrekken bij natuur en landschap in de stad en op het platteland 
door één integraal passend en relevant cursusaanbod en breed spectrum aan 
vrijwilligerswerk te bieden zodat mensen (tellers, herstellers, vertellers en bellers) zich 
verantwoordelijk kunnen voelen en de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun 
leefomgeving. 

 Het verzorgen van één integraal passend en relevant aanbod van cursussen (digitaal en in 
de praktijk) voor het groen vrijwilligerswerk in de breedte, namens alle deelnemende 
partners (NMO, LO, IVN, SBB, SoortenNL, IJssellandschap, NM? En Natuur voor elkaar?) 

 Het aanbieden van het cursusaanbod op één aantrekkelijke en inspirerende plek 
(groenbezig.nl) passend bij de behoefte aan kennis en kunde van de (potentiële) vrijwilligers 

 Naast bestaande vrijwilligers ook nieuwe mensen, of mensen uit andere sectoren van het 
vrijwilligerswerk, bv gezondheidszorg verbinden met natuur en landschap 

 Door een integraal aanbod te maken versterken we groen vrijwilligerswerk, we profiteren 
van elkaar door niet alleen gebruik te maken van de eigen kanalen van de cursusgevende 
organisatie en de eigen vrijwilligers, maar ook middels Groenbezig en de kanalen en 
vrijwilligers van de aangesloten partners  

 Embedden van de e-learningmodules (landelijke tool van de groene organisaties voor 
groene vrijwilligers) binnen groenbezig.nl 

 Na inventarisatie eventueel nieuw te ontwikkelen e-learningmodules 
 

Relatie met de basis 
In Overijssel zijn veel bewoners actief in het groen, de zogenaamde tellers, vertellers, herstellers en 
bellers. Denk daarbij aan mensen die vlinders tellen, gidsen die vol passie het verhaal van het 
landschap delen, excursies leiden, mensen die zich inzetten voor het vergroenen van de eigen buurt, 
zich inzetten voor streekeigen erfgoed, mensen die met een natuurkoffer ouderen bezoeken, tot de 
penningmeester van een milieuraad. Hun bijdrage is onmisbaar voor het ontwikkelen, behoud en 
beleving van natuur in landelijk en stedelijk gebied. 
Om hun inzet op een deskundige leuke en veilige manier voor mens, plant en dier te laten plaats 
vinden is het nodig mensen op te leiden.Wij organiseren als groene organisaties allemaal cursussen 
voor onze (eigen) vrijwilligers om ze bekwaam aan de slag te laten gaan. Van de cursus 
“Veldhulpverlening” tot de cursus “Hoe werf ik vrijwilligers”. Deze cursussen waarmee groene 
vrijwilligers veilig en bekwaam jaarlijks vele bergen werk verzetten in het Overijsselse landschap 
worden deels door de organisaties zelf bekostigd en deels door de provincie Overijssel vanuit de 
basissubsidie.  
 

Omschrijving: Activiteiten 

We onderscheiden drie fasen: 

Fase Resultaat 
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1. Een inventarisatie van het huidige 
aanbod en het in kaart brengen van 
dubbelingen en witte vlekken 

Rapport 

2. Op basis van fase 1. Een voorstel om 
samen te komen tot een  integraal 
aanbod van relevante en passende 
cursussen voor het brede spectrum aan 
groen vrijwilligerswerk (voor tellers, 
herstellers, vertellers en bellers). Het 
aanbod komt van de individuele 
partners en wellicht van combinaties 
van partners, verdeeld over de 
provincie.  

Cursusaanbod 2020 

3. Op basis van fase 1 en 2. Drie cursussen 
aanbieden pilot  (integraal) 
Embedden e-learning leerjegroen in 
leerjegroenoverijssel 

Drie praktijkcursussen integraal aangeboden 
Beschikbare e-learningmodules beschikbaar 
voor de Overijsselse Groene vrijwilligers 

 

Partners: 

LO, NMO, IVN, SBB, soortennl en IJssellandschap voeren dit uit. We vinden het lastig in te schatten of 

NM aanhaakt. Ze zijn natuurlijk van harte welkom.  

 

Begroting en taakverdeling: 

Trekker: LO (Krista Esselink) 

Uitvoering project: IVN (Peter Mol), NMO (Livia Leysen), LO (Krista Esselink), SBB (Rianne Evers) en 

IJssellandschap (Jet Nieboer) 

Fasen en begroting:  
Fase 1.  Een inventarisatie van het huidige aanbod en het in kaart brengen van dubbelingen en witte 
vlekken,  146 uren 
Fase 2. Op basis van fase 1. Een integraal aanbod van relevante en passende cursussen voor het 
brede spectrum aan groen vrijwilligerswerk (voor tellers, herstellers, vertellers en bellers) verspreid 
over de provincie,  124 uren 
Fase 3. A. Op basis van fase 1 en 2. Drie praktijk cursussen aanbieden pilot  (integraal) en waar 

mogelijk al aanpassingen doen in bestaande aanbod om het aantrekkelijker te maken voor 

integraliteit.  

B. embedden e-learning leerjegroen in leerjegroenoverijssel, 104 uren 

Totaal 

Uren  374 uur 

 

 Bestaan
de inzet 

Plus (LO)  Plus 
(NMO) 

Plus 
(IVN) 

Plus 
(SBB) 

 Plus    
 (soorten) 

Plus 
(St.IJss) 

Totaal Uitvoering
skosten 

Fase 1          

Projectleiding  40      40  
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coördinatie en 

voorbereidingen 

uitvragen huidig 

programma en 

wensen 

 14 14 14    42  

5 interviews met 

cursuscoordinatoren 

van verschillende 

organisaties 

 6 6 6 6  6 6 36  

Rapport schrijven 

met dubbelingen en 

witte vlekken incl. 

feedback 

 12 8 8    28  

subtotaal  72 28 28 6  6 6 146  

Fase 2          

coördinatie en 
voorbereidingen 

 16      16  

Vanaf één makkelijk 
bereikbare, 
overzichtelijke, 
inspirerende en 
aantrekkelijke plek 
Groenbezig.nl 

 16 16 16    48  

Implementatie 

resultaten uit 

inventarisatie en 

daaruit 

voortkomende 

wensen  in nieuwe 

cursusjaar en 

Inzetten e-learning  

 4 4 4 4 4 4 24  

Versterken 

Groenbezig.nl als de 

plek waar je alles 

vindt voor het 

groene 

vrijwilligerswerk bij 

alle organisaties en 

vrijwilligers 

(communicatieplan 

en uitvoering) 

 6 6 6 6 6 6 36  

Subtotaal  42 26 26 10 10 10 124  

Fase 3 50%         

Voorbereiden, 
coördinatie en 
geven cursussen 

 24 12 12 12   60  1000 

embedden 

cursussen op 

groenbezig / 

leerjegroenoverijssel 

 8 8 8 8   32  
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communicatie-

uitvoering (zie plan 

fase 2) 

 2 2 2 2  2 2 12  

Subtotaal  34 22 22 22  2 2 104  

Totaal:  148 76 76 38  18 18 374  

 

Financiering: 

 Financiering fase 1: 

Vanuit de PLUS  

 Kansen voor financiering fase 2: 

Vanuit de PLUS  

 Kansen voor financiering fase 3: 

Vanuit de PLUS 50% en vanuit eigen middelen organisaties 50% 

Planning: 

 Januari: start voorbereiding (fase 1) 

 Februari-juni:  inventarisatie en gebruik maken van eerder onderzoek (fase 1) 

 Juli: voorstellen met organisaties bespreken (fase 2) 

Vanaf september: eerste implementatie fase 3 in Groenbezig.nl en bij organisaties. 
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Project 3: Groene stads/dorpsbeweging 

Doel 

In steden en dorpen zijn inmiddels behoorlijk wat mensen actief voor groen in hun omgeving. Denk 

aan de Groene Loper initiatieven, NLDoet, bijenlinten aanleggen, samen de wijk vergroenen en een 

groene speeltuin aanleggen. Deze initiatieven willen we verbreden en ondersteunen. Met als doel: 

meer mensen te enthousiasmeren voor duurzame vergroening van hun eigen stad/dorp en daarmee 

uiteindelijk stad en dorp groener en biodiverser te maken. Bij uitbreiden vooral ook aandacht voor 

thema’s als KAS en continuïteit: van initiatief tot beheer.  Expliciet kan het hier ook gaan om nieuwe 

vormen van vrijwilligerswerk (pop up vrijwilliger 2.0) en gebruik makend van allerlei evenementen 

om mensen te binden (denk aan NL Doet en burendag). 

Concreet betekent dit: Versterken van en vergroten van het aantal mensen in steden en dorpen die 

zich inzetten voor blijvende vergroening van hun eigen leefomgeving.  

Relatie met de basis 

In dit project ligt op dit moment geen relatie met de basis.  

 

 

Activiteiten 

Het project Groene stads/dorpsbeweging is een pilotproject dat bestaat uit 2 fasen: de 

inventarisatiefase en een pilot in 1 gemeente/stad/dorp.  

Fase 1: de inventarisatie (september 2019-december 2019) 

 Coördinatie en overlegmomenten 

 In beeld brengen van initiatieven. Bronnen o.a.: Groenbezig, Groene Loper, Bijenbeweging, 

Voedselbossen, KAS, Groene Schoolpleinen, Groenste straat, vliegende brigade en Groene 

steden en dorpen 

 Bepalen 1 kansrijke gemeente/stad/dorp als pilotlocatie 

 Onderzoek:  

 Wat zijn de mogelijkheden om een groeiende groene stad/dorpsbeweging te 

creëren, ziende dat er al veel initiatieven zijn.    
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 In overleg met initiatieven bepalen van ondersteuning en faciliteiten die voor 

bovenstaande nodig zijn. Denk aan werving vrijwilligers en binding, extra handen 

voor grote klussen, kennis op beheer, biodiversiteit, samenwerking met 

gemeente/groenbeheerders, … . Bijv. via enquête en focusgroep. 

 Bepalen go of no go voor fase 2 

Fase 2: Pilot acties om een bredere groene stad/dorpsbeweging te stimuleren (januari 2020- 

december 2020) 

 Ontwikkelen van instrumenten/hulpmiddelen (kan ook bestaande of aangepaste middelen 

zijn).  

 Implementeren instrumenten/hulpmiddelen 

 Op Groenbezig.nl en andere lokale kanalen de Groene stads/dorpsbewegingsacties posten 

en in beeld brengen met inspirerende verhalen, vlogs, etc. Wervend karakter: sluit je aan 

(opties in beeld)  

 Bespreken/evalueren resultaten en kansen voor uitrol 

Partners 

IVN en NMO voeren dit project uit. Samenwerking met lokale partners zoals lokale groepen, 

initiatiefnemers, gemeente, wijkmanagers, groenbeheerder/aannemer groenbeheer.  

 

Begroting en taakverdeling 

Trekker: Natuur en Milieu Overijssel (Livia Leysen) 

Mede uitvoerder: IVN (Peter Mol) 

Verdeling naar fase en partners zie onderstaande tabel.  

Totaal fase 1 (april 2019-december 2019) 

Plus: 114 uur x 100 euro = 11.400 euro 

Totaal fase 2 (januari 2020-december 2020) 

Plus: 108 uur x 100 euro = 10.800 euro 

Kosten: 1.000 euro 

 NMO in 

uren 

IVN in 

uren 

Totaal in 

uren 

Kosten 

Fase 1 (april 2019-

december 2019) 

    

Coördinatie en 

overlegmomenten 

 

26 8   

In beeld brengen van 

initiatieven 

8 8   

Bepalen 1 gemeente-plaats 

voor groene guerrilla 

4 4   

Onderzoek 28 28   

Totaal fase 1 66 48 114  

Fase 2 (januari 2020-

december 2020) 
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Op basis van wensen 

ontwikkelen van 

instrumenten/hulpmiddelen 

20 20  1.000 

Aanbieden 

instrumenten/hulpmiddelen 

 

30 30   

Evaluatie 4 4   

Totaal fase 2 54 54 108 1.000 

Totaal 120 102 222 1.000 
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Project 4: Natura 2000 vrijwilligers 

 

Doel: 

Met dit project koppelen we de tellers, vertellers en herstellers aan elkaar en koppelen we het 

vrijwilligerswerk aan andere opgaven. Het heeft grote meerwaarde dat de verschillende typen 

vrijwilligers elkaars activiteiten kennen en ervaringen kunnen uitwisselen en dat binnen een specifiek 

gebied. Vervolgens wordt gestimuleerd dat zij gaan samenwerken met de terreinbeheerders en 

andere betrokkenen van het gebied. Dit werkt ene kant stimulerend voor de vrijwilligers en vergroot 

hun band met het betreffende gebied en aan de andere kant werkt het stimulerend voor de 

terreinbeheerders: zij krijgen actuele informatie, extra handen, extra ogen en oren in het veld en 

grote en duurzame betrokkenheid van lokale vrijwilligers. 

We verbinden de diverse groepen vrijwilligers met Natura2000-gebieden en daarmee ook aan de 

opgaven die er voor die gebieden zijn. Dit mede vanuit de filosofie dat de N2000 opgave ook voor de 

sociale cohesie van een gebied van betekenis kan zijn.  

We hopen hiermee ook meer vrijwilligers te vinden die een bijdrage willen leveren aan het 

Natura2000-gebied en daarmee ook aan het Groene Vrijwilligerswerk. Tevens stimuleren we de 

samenwerking tussen terreinbeheerders, Soorten NL, IVN, NMO en Landschap Overijssel. 

 

Relatie met de basis 

De relatie met de basis is het verbinden van de aanwezige bestaande groepen vrijwilligers en nieuwe 

actoren aan een natura 2000 gebied. Door de inzet van communicatiemiddelen rondom natura 2000 

zijn veel actoren benaderd en informatieavonden gehouden. Ook zijn er diverse nieuwsbrieven 

verstuurd  en keukentafelgesprekken geweest. De hierdoor ontstaande kansen om deze 

mensen/groepen zowel aan het gebied als aan elkaar te koppelen kunnen middels dit project worden 

verzilverd.    

Omschrijving: Activiteiten 

We onderscheiden twee fasen: 

A. Verkenningsfase (Juni tot september 2019) 

1. Keuze maken van 2 Natura2000-gebieden (waar zijn al diverse typen vrijwilligers 

actief, maar is er nog weinig contact met de terreineigenaren) 

2. Projectbegeleiding  

   

B. Uitvoeringsfase (oktober2019 tot oktober 2020) 

3. In deze gebieden een startbijeenkomst organiseren met de vrijwilligers en 

terreineigenaren   

4. Begeleiden van de groepen en actoren gedurende de uitvoeringsfase 

C. Evaluatiefase (november / december 2020) 

5. Een evaluatiebijeenkomst aan het eind van het veldseizoen met de vrijwilligers en  

terreineigenaren om te bezien hoe het de vrijwilligers is bevallen, wat er goed ging, wat 

er beter kan en of en hoe de activiteiten het jaar erop worden doorgezet. 
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6. Aan het eind van het kalenderjaar een slotbijeenkomst van de organisatoren om te leren 

en  evalueren van de ervaringen in deze 2 gebieden en de mogelijkheden van opschalen 

naar andere N2000-gebieden te bezien 

Partners: 

TBO’s in N2000 gebieden, Landgoederen in N2000 gebieden, Soorten NL (voor tellers), NMO en IVN 

(voor gidsen) en LO/TBO’s (voor herstellers) 

 

Begroting en taakverdeling: 

 

Trekker: LO (Rob Klein Bleumink) 

Uitvoering project: LO (Erik de Kruif ) & Soorten NL ( Rob van Westrienen) 

A. Verkenningsfase  

1. Keuze 2 gebieden: 2 terreinbeheerders, 2 projectleiders Natura 2000 x 2 dg, 64 uur 

2. Projectbegeleiding:  32 uren 

B. uitvoeringsfase (nu nog niet vast te stellen, afhankelijk van uitkomst fase 1)  

3. Samenbrengen van actoren en groepen: 64 uur, middelen 250 euro 

4. Begeleiden diverse groepen: 64 uur, middelen 250 euro  

C. Evaluatiefase 

5. Evaluatiebijeenkomst per gebied, 64 uur, middelen 500 euro 

6. Slotbijeenkomst, 32 uur, middelen 300 euro  

7. Evaluatierapportage, 8 uur 

Totaal: 

Uren  328 uur 

Materiaal: 1.300 € 

 

 Bestaande 
inzet * 

Plus (LO)  Plus 
(Soorten NL) 

Totaal Kosten 

Fase A      

1  48 16   

2  16 16   

      

Fase B      

3  48 16  250 

4  48 16  250 

      

Fase C      

5  48 16  500 

6  16 16  300 

7  6 2   

      

Totaal:    328 1300 

*Geen bestaan de inzet, aangezien het een vernieuwend traject betreft. 

Financiering 

- Natura 2000 budget Provincie Overijssel 

- Gemeenten (Dinkelland/Tubbergen) 
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- Natuurvisie provincie Overijssel 

 

Planning: 

- Verkenningsfase april 2019- oktober 2019 

- Uitvoeringsfase oktober 2019-oktober 2020 

- Evaluatiefase november/december 2020 
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Project 5: Natuur en gezondheid 
 
Doel 
In de zorgsector is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de inzet van natuur en 
groen, zowel in de preventieve als in de care of curatieve sfeer. Daarbij is vaak een belangrijke rol 
voor vrijwilligers weggelegd, die wandelingen of andere aan natuur gerelateerde activiteiten 
organiseren. 
 
Met dit project willen we dat vrijwilligerswerk ondersteunen. We versterken en ondersteunen het 
werk van vrijwilligers die al groene activiteiten ondernemen in de zorg, maar organiseren ook 
ondersteuning op bv het vlak van werving en opleiding. 
 
Doel is: Het versterken van de vrijwillige inzet in groene activiteiten voor doelgroepen met een 
zorgvraag en of groepen die het risico lopen een zorgvraag te krijgen.  
 
Het gaat bij groene activiteiten om natuur(belevings)activiteiten in de natuur die het welzijn en 
welbevinden van mensen met een zorgvraag verbeteren, bijdragen aan herstel of die 
gezondheidsproblemen helpen voorkomen (preventief werken).  
We koppelen dit project aan de provinciale ‘koplopers groene zorg’ die de afgelopen jaren is 
ontstaan. 
 
Relatie met de basis 

In dit project ligt op dit moment geen relatie met de basis.  

Activiteiten 
Spoor A: ophalen ervaringen  
1. Inventarisatie (februari-juni) 

Er zijn goede voorbeelden, waarbij de samenwerkende organisaties een initiërende of 
ondersteunende rol speelden. We inventariseren de verschillende typen inzet van groene 
vrijwilligers in de zorg en bepalen succesfactoren en uitdagingen.  
Acties: 
a. 2 werkbijeenkomsten met betrokken groene partners. 
b. workshop tijdens ‘koploper’-bijeenkomst. 
c. Samenstellen overzicht 
Resultaat: overzicht met goede voorbeelden + beeld van randvoorwaarden 

2. Inspiratiebijeenkomst ‘groen vrijwilligerswerk in de zorg’ (juli?) 
We organiseren een inspiratiebijeenkomst voor zorgorganisaties (voor vrijwilligers-
coördinatoren, medewerkers dagbesteding, POH’ers, fysiotheratpeuten etc) en actieve 
vrijwilligers. Resultaten van de inventarisatie worden gedeeld en we bepalen benodigde 
interventies om het vrijwilligerswerk te ondersteunen. 
Acties 
a. Organisatie bijeenkomst 
b. Documenteren resultaten 

 
Spoor B: uitproberen  
3. Op locatie (april-oktober) 

We kiezen twee zorglocaties in de provincie die graag meer groene activiteiten zouden willen 
inzetten en daarvoor vrijwilligers zoeken. Dat kan zijn een ouderenzorglocatie, een ziekenhuis, 
fysiotherapiepraktijk of huisartsenpost. Voor deze locaties gaan we specifiek vrijwilligers werven 
en opleiden. 
Acties: 



 
26 

a. Selecteren locaties 
b. Vaststellen benodigde vrijwilligers profielen 
c. Werven van vrijwilligers,  
d. organisatie start- en leerbijeenkomst 

 
Spoor C: provinciaal versterken 
Uit te werken op basis van sporen A en B (vanaf januari 2020) 
4. Ondersteunende modules 

We vormen we een set van materialen en modules voor het werven en trainen van lokale 
vrijwilligers, die lokaal ingezet kunnen worden. Op basis van bestaande materialen 

5. Provinciale leerbijeenkomst 
We organiseren een training voor vrijwilligers, zowel bestaande als potentieel nieuwe mensen, 
die hun groene activiteiten binnen de zorg willen versterken. We bieden workshops voor diverse 
doelgroepen en zorgorganisaties. 

 
Spoor D: Communicatie en coördinatie 
6. Communicatie (maart-december) 

We versterken het beeld van de mogelijke vrijwilligers inzet in de zorg door communicatieve 
actie op Groenbezig: goede verhalen van vrijwilligers in de zorg actief in beeld. 

7. Coordinatie 
 
Betrokken partijen 
IVN en NMO zijn trekker van dit project (IVN coördineert: Peter Mol) 
Meewerkend zijn daarnaast St. IJssellandschap, Landschap Overijssel en SBB. 
 
Begroting: 

  IVN NMO St IJ. LO, SBB Materiaal Kosten 

1. Inventarisatie 15 15 18 € 500 € 5.300 

2. Inspiratiebijeenkomst 15 15 15 € 1.000 € 5.500 

3. Traject op locatie (uitproberen) 40 40   € 500 € 8.500 

4. Vormen modules         € 0 

5. Provinciale leerbijeenkomst         € 0 

6. Communicatie 15 15 10   € 4.000 

7. Coordinatie 15       € 1.500 

            

Totaal: 100 85 43 € 2.000 € 24.800 

 
Financiering 
Uit Pluspakket 

 

Project 6: Jongeren helpen mee 

Doel 

Natuurorganisaties blijken heel goed in staat om kinderen tot 12 jaar te bereiken. Daarna gebeurt er 

in de praktijk helaas weinig, omdat men veronderstelt dat onder jongeren bijvoorbeeld geen 

interesse is in natuur en ze te druk zijn met andere zaken. Uit het onderzoek Jong & Natuur  (NMO, 

2015) wordt duidelijk dat er echter voldoende kansen zijn voor natuur- en milieuorganisaties om 

jongeren te bereiken en hen te verleiden tot vrijwilligerswerk. Zo is het o.a. belangrijk jongeren aan 

te spreken op hun talenten en aan te sluiten bij waar ze mee bezig zijn, zoals opleiding, 
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ontwikkeling/cv. Het betrekken van jongeren is ook vanuit onze ideële doelstellingen gewenst. Door 

jongeren meer in aanraking te laten komen met natuur wordt gewerkt aan toekomstig draagvlak 

voor natuurbehoud. Bovendien zijn nieuwe ideeën van jongeren zeer gewenst in het groene 

vrijwilligerswerk.  

Met het project Jongeren helpen mee gaan we proefondervindelijk de kansen en voetangels 

ontdekken, als leerschool voor alle partners in het groen vrijwilligerswerk. Het project levert 

praktische handvatten die ons kunnen helpen bij meer succesvolle activiteiten door en voor jongeren 

die goed aansluiten bij de denkwereld van jongeren 16+.  

Concreet  betekent dit: organiseren en uitvoeren van  een plusproject samen met jongeren 16+ en 

delen van succes en faalfactoren met onze partners.  

Relatie met de basis 

Vanuit de basis worden ook jongerenprojecten gefinancierd. Dit betreft activiteiten zoals de 

jongerengroep van Landschap Overijssel en de natuurervaringsnacht voor jongeren en natuurgidsen 

door Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel. Er is geen ‘’ontwikkel” geld gereserveerd.  

Activiteiten 

Het project jongeren bestaat uit 2 fasen: onderzoek naar jongerenprojecten en gebruik van de 

resultaten in een pilotproject.   

Fase 1. Onderzoek naar al dan niet succesvolle jongerenprojecten  (april 2019-juni 2019) 

In Overijssel en andere provincies zijn al verschillende, kleinschalige jongerengroepen actief, veelal 

gekoppeld aan een organisatie. Denk aan: de jongerenraad van SBB of provincie, Woesteland van 

IVN,  juniorrangers van IVN, werkschuurbijeenkomsten VBNE, jongerengroep van LO, de 

jongerenactiviteiten van NMO. We inventariseren de verschillende projecten. Wat hebben de 

projecten gemeen, wat zijn de succes en faalfactoren en hoe is hun continuïteit.  

Fase 2. Pilotproject: samen met een groep jongeren bijdragen aan een Plus project (januari 2020-juni 

2020)2 

We werven via bestaande groepen (denk aan groene opleidingen, de jongerengroep van de 

natuurervaringsnacht, …) jongeren om aan de slag te gaan met het organiseren en uitvoeren van  een 

deelaspect van een Plus project. De jongeren werken hierbij samen en krijgen de vrije hand om een 

unieke (deel)activiteit te bedenken en uit te voeren. Waardering en goede begeleiding/facilitering 

door 2 personen met affiniteit met jongeren is daarbij belangrijk. Mogelijk is de Groene 

stads/dorpsbeweging een geschikt plus project.  

Partners 

Stichting IJssellandschap en Natuur en Milieu Overijssel voeren dit project uit. Samenwerking met 

partners IVN, SBB, LO en SoortenNL. scholen MBO/HBO (groenopleidingen), jongerenadviseurs van 

SBB en provincie en eventuele groepen van partners.  

Begroting en taakverdeling 

Trekker: Natuur en Milieu Overijssel (Livia Leysen) 

Mede uitvoerder: Stichting IJssellandschap (Jet Nieboer) 

Verdeling naar fase en partners zie onderstaande tabel 

                                                             
2 In deze planning is rekening gehouden met de planning van het project De groene stads/dorpsbeweging 9eerder: groene guerrilla). 
Als voor een ander Plus project wordt gekozen, moet de planning worden bijgesteld.  
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Totaal fase 1 (april 2019-juni 2019) 

Plus: 122 uur x 100 euro= 12.200 

Kosten: 2.000 euro 

Totaal fase 2 (september 2019-januari 2020) 

Plus: 200 x 100 euro= 20.000 

Kosten: 2.000 euro 

 

 NMO in 

uren 

Stichting 

IJsselland in 

uren 

Trekker van 

Plus project 

waarmee 

wordt 

samengewerkt 

in uren  

Totaal in 

uren 

Kosten 

Fase 1 (april 2019-juni 

2019) 

     

Coördinatie en 

overlegmomenten 

30 20    

Vaststellen 

inventarisatie/thema 

lijst/vragenlijst 

8 8    

Inventarisatie bij 

partners en andere 

organisaties die met 

16+ vrijwilligers 

werken 

20 20    

Notitie met 

bevindingen en 

aanbevelingen 

(infografic oid) 

12 4   2.000 

Totaal fase 1 70 52  122 2.000 

Fase 2 (januari 2020-

juni 2020) 

     

Coördinatie en 

overlegmomenten 

40 20    

Keuze plus project en 

zoeken van 2 

begeleiders 

8 8 2   

Benaderen van een 

groep jongeren, 

presentatie en uitleg, 

excursie/kennismaking 

organiseren 

8 8 4   

Samen bepalen van de 

deelopdracht 

2 2 2   

Aantal gezellige 

werksessies 

15 15 10   
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organiseren en 

begeleiden 

Presentatie basisidee 4 4 4   

Uitwerken idee 6 6 2  2.000 

Begeleiding bij 

uitvoering idee (als 

integraal onderdeel 

van Plus project) 

8 8 2   

Terugkombijeenkomst  

met partners om 

ervaringen te delen 

4 4 4   

Totaal fase 2 95 75 30 200 2.000 

Totaal 165 127 30 322 4.000 

 

 

 

 

 

 

 


