De Groene Academie

Het landelijk platform voor het aanbod van natuurcursussen, groen
vrijwilligerswerk, groene experts en publicaties
De kracht van de groene vrijwilliger
Al meer dan honderd jaar zetten groene vrijwilligers zich in om plant en dier te beschermen, natuur
te onderhouden en iedereen – van jong tot oud – te laten genieten van de groene wereld. Deze
mensen zijn onmisbaar voor de natuur en natuurbeleving in Nederland. Om het belang van de
groene vrijwilliger te onderstrepen heeft IVN in maart 2017 het actieplan ‘De kracht van de groene
vrijwilliger’ ondertekend, samen met andere groene vrijwilligersorganisaties. De ondertekenaars
van het actieplan willen dat alle mensen – ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele
achtergrond of woonplaats – de mogelijkheid hebben om zich in te zetten voor hun leefomgeving.
Groene vrijwilligers zijn onmisbaar voor de instandhouding van Nederlands unieke natuur en
landschap. De maatschappij verandert en daarmee ook de groene vrijwilliger. Vergrijzing, een
groter wordende burgerbevolking die eigen initiatief toont, digitalisering en een kennisintensievere
maatschappij zijn ontwikkelingen waar groene organisaties op in moeten spelen en kansen kunnen
benutten.
Met het actieplan De Groene Vrijwilliger wordt een impuls gegeven aan de bestaande infrastructuur
voor groene vrijwilligers en waarbij deze verder wordt verstevigd, uitgebreid en gemoderniseerd.
De Groene academie vervult hierin een belangrijke rol. Het is onze ambitie om de Groene
academie uit te rollen over alle provincies en daarmee een nog krachtiger instrument te maken om
de groene vrijwilliger te ondersteunen in hun activiteiten en doelstellingen!

De Groene academie
De Groene academie is een landelijk platform voor aanbod van natuurcursussen, groen
vrijwilligerswerk, groene experts, groene trainees en publicaties en is bedoeld voor de (potentiële)
groene vrijwilliger, ‘pop up vrijwilliger’, natuurliefhebber en beroepskracht die met groene
vrijwilligers werkt.

Waarom de Groene academie
De Groene Academie is ontstaan vanuit een opdracht van de provincie Noord-Holland aan
natuurorganisaties om intensiever kennis uit te wisselen en samen te werken bij het opleiden van
vrijwilligers. Niet alleen voor vrijwilligers die actief zijn in het beheer van terreinen, maar ook voor
alle andere werkvelden waar groene vrijwilligers actief zijn, zoals natuureducatie, voorlichting,
monitoring, burgerinitiatieven etc. De Groene academie zorgt ervoor dat de groene
vrijwilligerswereld met de maatschappelijke veranderingen meebeweegt en draagt bij aan de
doelen van het programma van het actieplan:
1. Betere samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties
2. Groei vasthouden: door mensen te blijven voeden
3. Betere facilitering van groene vrijwilligers
In alle drie de gebieden is de Groene academie actief. Binnen het platform werken de verschillende
organisaties in teams die organisatie-overstijgend zijn, waarin IVN haar expertise inzet en een
verbindende rol speelt. Met de samenwerking worden de gemeenschappelijke doelen bereikt.
Gemeenschappelijk aanbod vanuit de samenwerkende organisaties wordt gecreëerd, vraag en

aanbod worden samengebracht, alle groene organisaties bieden hun aanbod aan en kennis en
certificering van vrijwilligers wordt op niveau gebracht en gehouden.
De Groene academie is een makkelijk platform voor lokaal, regionaal en landelijk aanbod (zowel
voor aanbieders als voor eindgebruikers). Centrale organisatie zorgt voor ontzorging van het
platform (onderhoud) en PR & communicatie.
Een van genoemde principes in het actieplan is het doen van onderzoek naar de groene vrijwilliger
van de toekomst. De Groene academie kan in de toekomst de mogelijkheid bieden om het
vrijwilligersnetwerk (beter) in kaart te brengen door de website uit te bouwen tot een community,
waarop gebruikers hun profiel aanmaken. Hiermee komt een schat aan informatie voor de partners
over (potentiele) vrijwilligers beschikbaar.
Uit het onderzoek van Motivaction naar de groene vrijwilliger van de toekomst komt naar voren dat
een het relevante deel van de jongeren te bereiken is via online platforms, zoals de Groene
academie.

Annika Langeveld, Landschap Noord-Holland: ‘door de samenwerking met andere
natuurorganisaties kunnen wij bepaalde cursussen vaker aanbieden, lokaler (dus
dichter bij de vrijwilligersgroepen) en is het aantal deelnemers per cursus hoger.
Hierdoor kunnen we gezamenlijk het kennisniveau van de vrijwilligers vergroten,
beschikken zij over de juiste certificaten en kunnen er meer vrijwilligersgroepen
zelfstandig actief zijn.

Ambitie
Over 3 jaar is de Groene Academie (DGA) hét landelijk platform voor aanbod van
natuurcursussen, groen vrijwilligerswerk, groene experts, groene trainees en publicaties. Binnen
één academie komt het gezamenlijk scholingsaanbod van verschillende groene organisaties bij
elkaar. De Groene academie draagt kwalitatief bij aan goede, zowel praktische als theoretische
kennisoverdracht aan groene vrijwilligers en andere belangstellenden. Er is draagvlak bij lokale,
provinciale en landelijke groene organisaties op het gebied van aanbod op het platform en er is
financieel draagvlak.

De groene vrijwilliger vindt, ongeacht in welke provincie hij actief is, op de Groene
academie de juiste cursussen om praktische vaardigheden en natuurkennis te vergroten,
en kan hij zelfstandig aan de slag omdat hij over de juiste certificaten beschikt.;

Iemand die interesse heeft in het doen van groen vrijwilligerswerk zoekt op
degroeneacademie.nl voor allerlei verschillende vacatures bij hem in de buurt;

50% van de mensen die nog geen groen vrijwilligerswerk doet of een cursus volgt maar
daarin interesse heeft, weet de Groene academie hiervoor te vinden;

Groene vrijwilligers hebben toegang tot alle groene experts, van vrijwilliger tot professional
en kunnen zij zoeken op expertise. Bijvoorbeeld om een inhoudelijke vraag te stellen, of
om een expert uit te nodigen voor een lezing of om een onderdeel van een cursus te
verzorgen;

50% van alle groene vrijwilligers die binnen de eigen organisatie of in de regio actief
aangesproken wordt op zijn of haar expertise heeft zich als expert aangemeld op de
Groene academie;










50% van de gebruikers voelt dat deelname aan (activiteiten op) de Groene academie heeft
bijgedragen aan hun kennisontwikkeling;
75% van de groene vrijwilligers bezoeken de Groene academie voor publicaties,
bijvoorbeeld omdat zij een buurtinitiatief willen starten, meer willen weten over het
organiseren van werkdagen voor jongeren of hoe je groene vrijwilligers duurzaam kunt
binden aan je initiatief;
Alle landelijke en provinciale partners plaatsen hun opleidingsaanbod, experts en relevante
publicaties op de Groene academie;
De Groene academie sluit aan bij het landelijke e-learning platform ‘leer je groen’;
Gebruik van en samenwerking binnen de Groene academie zorgen minimaal één maal per
twee jaar voor specifiek en relevant aanbod aan cursussen vanuit de partners aan het
groene netwerk al dan niet binnen ‘witte vlekken’ op het gebied van kennis,
vrijwilligersbetrokkenheid, onderzoek, educatie en bescherming.

Doordat aanmelding bij de Groene academie allerlei voordelen biedt, ontwikkelingen de
samenwerkende organisaties een beeld van het groene netwerk, waardoor zij hier goed op in
kunnen spelen.

Hoe bereiken we de doelstellingen?
Door op lokaal, provinciaal en landelijk niveau samenwerkingen aan te gaan met een
gemeenschappelijk doel. In Noord-Holland en Brabant komt het basisaanbod tot stand vanuit de
samenwerking binnen een netwerk van provinciale groene organisaties. Gezamenlijk zorgen zij
voor een opleidingsaanbod voor groene vrijwilligers. De coördinatie hiervoor ligt bij IVN NoordHolland en IVN Brabant. Inhoudelijk en uitvoerend zijn de verschillende partners verantwoordelijk.

Landschap Noord-Holland organiseert voor (zelfstandige) beheergroepen opleidingen
omgaan met de bosmaaier en in samenwerking met het Goois Natuurreservaat de
cursus Natuurtechnisch Bosbeheer. De Brabantse Milieufederatie, IVN en Brabants
Landschap organiseren de cursus Wet Natuurbescherming voor alle Brabantse
vrijwilligers die zijn aangesloten bij deze organisaties.
Er is commitment van de partners wat betreft:
Gebruik (plaatsen aanbod)
Financiën (structurele financiële bijdrage)
Interne en externe steun in communicatie (gedeelde verantwoordelijkheid)

Huidige situatie
In Noord-Holland en Brabant wordt inmiddels gebruik gemaakt van de Groene academie. In beide
provincies is een projectleider vanuit IVN verantwoordelijk voor het coördineren van de Groene
academie, het werven van aanbod (natuurcursussen, vacatures, experts en publicaties) en de
kwaliteitsbewaking daarvan. Het aanbod komt vanuit het provinciale netwerk en kleinere, lokale
organisaties. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een mooie, gebruiksvriendelijke website met
minimale administratieve handelingen voor de gebruikers en coördinatoren.

Probleemstelling
Op dit moment wordt de Groene academie afzonderlijk per provincie gefinancierd en zijn de
voorwaarden hieraan en de doelstellingen verschillend. Daarnaast zorgen verschillende manieren
van financiering voor terughoudendheid bij onder andere de landelijke soortenorganisaties.
Afzonderlijke financiering maakt ook dat andere provincies niet gemakkelijk kunnen aansluiten, wat
afbreuk doet aan de slagkracht van de Groene academie.

Organisatie
Projectmanagement landelijk:

Verdere ontwikkeling van de Groene academie

Hosting, technisch onderhoud en technische doorontwikkeling van de site

Projectcoördinatie

Landelijke helpdesk

Ontwikkeling handleidingen en richtlijnen

Acquisitie en draagvlak van landelijke partners

Communicatie, nieuwsbrief, social media

Ontwikkeling beeldmateriaal

Online adverteren
Projectmanagement lokaal (IVN-provinciekantoren):

Lokaal projectmanagement: acquisitie, kwaliteitsbewaking, samenwerking met provinciale
partners, aanleveren content.

Financieel
De kosten voor de Groene academie kunnen na een aantal jaar omlaag, als de Groene academie
bekend is, projectmanagement en marketing minder intensief zullen zijn. Voor de financiën, zie de
bijlage.

Financiën landelijk
•
•
•
•
•

Te overleggen met provincies die instappen in 2020
Drempel om in te stappen is laag
1e jaar: €2.500 euro, daarna €2.000 euro
7 provincies x €2.000 euro = €14.000 euro
Dit is minimaal nodig,

Landelijk lange termijn

Materiaal

Hosting en domein

1.000

Technisch onderhoud en kleine wijzigingen
Landelijk project coördinatie à 20 uur

4.000

Uren

2.000

Landelijk backend ondersteuning à 50 uur

3.250

Communicatie/nieuwsbrieven à 50 uur

3.250

Adverteren/beeld/drukwerk

Totaal

1.000
6.000

8.500

14.000

Financiën lokaal
•
•
•
•
•

Secretariële ondersteuning kan rouleren per partner organisaties (of boete)
Projectleider vooral in opstartfase: werven partners en content, afstemmen aanbod (cursus
dubbelingen, vernieuwing)
Optioneel: nieuwsbrieven, provinciepagina, socials etc.
Strenge afspraken maken over minimale content bijdrage van partners (boete)
Jaar 1: 20.000 euro, jaar 2: 9.5000 (of deels met gesloten beurs)

Provinciaal

Materiaal

Bijdrage landelijk platform

2.500/2.000

Backend/helpdesk à 2 uur per week (rouleren met
gesloten beurs kan ook)
Projectleider opstarten samenwerken (100 uur,
gesloten beurs kan ook)

Uren

Totaal

7.500
10.000
2.500

17.500

20.000

