
Contouren van het programma

Dit zijn de contouren van het programma ‘De kracht van de groene vrijwilliger’.  

Het programma is een inhaalslag die nodig is om de ondersteuning van de  

groene vrijwilligers toekomstbestendig te maken. Het programma wordt in  

2017 uitgewerkt in concrete activiteiten en op basis daarvan worden afspraken 

gemaakt met de partijen die het manifest hebben ondertekend en anderen  

die het manifest onderschrijven over de uitvoering en ieders bijdrage daaraan.  

De contouren komen voort uit het Manifest dat op initiatief van LandschappenNL,  

IVN en SoortenNL is opgesteld. De twaalf provincies en de Staatssecretaris van  

Economische Zaken ondersteunen dit initiatief.

De kracht 
van de groene 

vrijwilliger



Waarom een programma? 
Veel mensen zetten zich vrijwillig in voor hun groene 

omgeving. Ze zijn een onmisbare factor voor de kwa-

liteit van natuur en landschap in Nederland. Al meer 

dan honderd jaar beschermen zij  planten en dieren, 

onderhouden landschap en natuur én laten  het grote 

publiek te genieten van de groene wereld. 

De maatschappij verandert razendsnel. Dat heeft 

effecten op de groene vrijwilligerswereld: 

› Door de vergrijzing komen er steeds meer oude-

ren, ook bij de vrijwilligers.  

Dat is zowel een kans als een bedreiging. 

› Steeds meer burgers tonen eigen initiatief en 

nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun groene 

omgeving en vergroening. 

› Door de verregaande digitalisering ontstaan 

nieuwe mogelijkheden om gebruik te maken van 

digitale toepassingen en middelen om vergroening 

en de zorg voor natuur en landschap te ondersteu-

nen en te organiseren. 

› De samenleving wordt steeds kennisintensiever. 

Ook het vrijwilligerswerk vraagt een steeds hoger 

kennisniveau.  

Om de inzet van mensen voor hun groene omgeving te 

behouden en te versterken is het zaak  mee te bewe-

gen met de maatschappelijke trends.  Zo maken we 

het dierbare en belangrijke vrijwilligerswerk toekomst-

bestendig. Het programma ‘De kracht van de groene 

vrijwilliger’ biedt de kans om dit te realiseren door de 

unieke samenwerking van de rijksoverheid, provincies 

en groene vrijwilligersorganisaties. Deze samenwer-

king waarbij ieder zijn eigen rol optimaal kan vervullen 

maakt een effectieve en efficiënte realisatie mogelijk. 

 

 

Doelen van het programma 
Het programma beoogt ervoor te zorgen dat alle men-

sen (ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele 

achtergrond of woonplaats) de mogelijkheid hebben 

om zich in te zetten voor hun leefomgeving. Dat is 

goed voor natuur en landschap én goed voor de men-

sen zelf.  

Om dit te bereiken is een stevige impuls aan de be-

staande infrastructuur voor groene vrijwilligers nodig 

zodat die  verder verstevigt, uitbreidt en moderniseert. 

Uitgangspunt is dat ontwikkelingen aansluiten bij wat 

er al bestaat en dat ontwikkelingen vanuit een vraag 

gestuurd worden.  

 

Concreet is het programma er op gericht  de volgende 

doelen te realiseren: 

1. Betere samenwerking tussen vrijwilligersorganisa-

ties: vrijwilligers zijn van zichzelf. De tijd van toene-

mende individualisering vraagt om ontschotting bij 

het netwerk zoals het zich in de afgelopen vijftig 

jaar heeft georganiseerd. In de nieuwe vormen 

worden tellers, vertellers en herstellers op regionaal 

niveau op een uniforme manier ondersteund. 

2. Groei vasthouden: door mensen te blijven voeden 

met kennis en ondersteuning  blijft de grote groep 

vrijwilligers die nu al actief is behouden. Om ook 

de groei vast te houden is het nodig om een breder 

deel van de samenleving aan te spreken en het vrij-

willigerswerk aan te passen aan hun mogelijkheden. 

3. Betere facilitering van groene vrijwilligers: de 

verbreding en de diversificatie waar het program-

ma voor staat, betekent dat er geïnvesteerd moet 

worden in de begeleiding en in het contact vanuit 

professionele vrijwilligersorganisaties. Moderne 

digitale middelen moeten meer worden ingezet. De 

meer losse burgerinitiatieven moeten terecht kun-

nen bij een loket of vraagbaak waar ze eenvoudig 

toegang krijgen tot kennis over bijvoorbeeld ARBO 

of verzekeringen.   

Al meer dan honderd jaar 

zetten groene vrijwilligers 

zich in voor bescherming, 

onderhoud en educatie



Aanpak van het  
programma 
Om de doelen te realiseren willen we activiteiten ont-

wikkelen op drie gebieden: 

1.   Netwerkvorming en samenwerking  

De tellers, vertellers en herstellers die actief zijn in 

natuur en landschap doen dat met hart en ziel. Om 

hen heen zijn organisaties actief die hen steunen in de 

uitvoering. Met het Natuurpact uit 2013 is het natuur- 

en landschapsbeleid en daarmee de ondersteuning van 

vrijwilligers vooral een verantwoordelijkheid van de 

provincies geworden. Daarmee is de al lang bestaande 

samenwerking tussen groene vrijwilligers, vrijwilligers-

organisaties en de provincies nog belangrijker gewor-

den. Veel groene vrijwilligers en vrijwilligersgroepen 

hebben behoefte aan verbinding met andere initiatie-

ven én met organisaties en overheden op verschillend 

niveau. Op lokaal en provinciaal niveau wil het pro-

gramma de verdere ontwikkeling van die samenwer-

king steunen en de onderlinge samenhang daartussen 

vergroten.  

2.  Kennis en onderzoek 

Er zijn meer dan 100.000 groene vrijwilligers actief 

in Nederland, die samen enorme maatschappelijke 

waarde hebben. Toch weten we relatief weinig over 

hun achtergronden en motivaties. Ook hebben we nog 

onvoldoende in kaart gebracht wat die maatschap-

pelijke waarde precies is en met welke indicatoren en 

meetlatten we dat kunnen nagaan. Bovendien zijn er 

honderdduizenden mensen die zich in potentie willen 

inzetten voor hun groene omgeving, maar dat (nog) 

niet doen. Het is waardevol om te onderzoeken wie die 

potentiële vrijwilligers precies zijn en waar zij behoefte 

aan hebben.  

Partijen willen gezamenlijk vrijwilligersbeleid ontwik-

kelen en toekomstbestendig maken gericht op het wer-

ven, binden en ondersteunen van vrijwilligers. Hiervoor 

is het hard nodig om antwoord te krijgen op bovenge-

noemde vragen. Daarmee kan het groen vrijwilligers-

werk zich sterker profileren. Dit zal het maatschappelijk 

draagvlak voor natuur en landschap versterken. 

3.  Digitale facilitering 

Het gebruik van digitale producten of diensten  in 

het groene vrijwilligerswerk loopt achter bij de maat-

schappelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd worden 

er, door de toenemende complexiteit van het natuur-

beleid en –beheer, steeds hogere eisen gesteld aan 

het kennis- en expertiseniveau van groene vrijwilli-

gers. Er is een groeiende behoefte aan een breed en 

laagdrempelig aanbod aan cursussen en opleidingen.  

De behoefte aan digitale producten of diensten 

wordt al op veel plaatsen opgepakt. Voorbeelden 

hiervan zijn de Groene academie in Noord-Holland, 

de stichting ‘vrijwilligers digitaal’ en de Digitale 

gereedschapsschuur in Zuid-Holland. Het programma 

gebruikt deze en andere, provinciale initiatieven als 

springplank voor een verbeterslag in alle provincies. 

Hierbij staan de regionale wensen en behoeften 

voorop. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van wat 

er al is en is de insteek vraaggericht.  Zo wordt het 

wiel niet twaalf keer opnieuw uitgevonden. 



Werkwijze van het  
programma 
Het programma wil een slimme, kostenefficiënte op-

lossing bieden voor vragen die op veel plaatsen leven. 

Door op landelijk niveau onderzoek uit te voeren 

en concrete toepassingen te ontwikkelen is er een 

schaalvoordeel. Er zijn al goede producten ontwikkeld 

op provinciaal niveau die zich lenen voor opschaling 

en beschikbaarstelling op nationaal niveau. Door de 

gezamenlijke inzet van de groene vrijwilligersorgani-

saties wordt hun kennis en ervaring maximaal benut.  

Het programma kent tegelijkertijd een sterke pro-

vinciale verankering. In een aantal provincies functi-

oneert op dit moment al een overleg tussen groene 

organisaties en de provincie waarbij onder andere 

afstemming over vrijwilligerswerk plaatsvindt. Het is 

de verwachting dat in de toekomst de meeste pro-

vincies zo’n overleg kennen. De deelnemers aan deze 

overleggen weten het beste wat in hun situatie het 

nuttigst is en welke producten of diensten nodig zijn. 

Zij zijn sturend voor de vragen die landelijk door het 

programma worden opgepakt. 

De inhaalslag start met 

de ondertekening van het 

manifest ‘De kracht van de 

groene vrijwilliger’

De inhaalslag die nodig is om het groene vrijwilli-

gerswerk toekomstbestendig te maken en het nader 

uitwerken van het programma start met de onder-

tekening van het manifest ‘De kracht van de groene 

vrijwilliger’. Dit manifest biedt de mogelijkheid voor 

andere belanghebbenden en belangstellenden om 

zich aan te sluiten bij de doelstellingen, het ontwik-

kelen en uitwerken én de uitvoering van het pro-

gramma.  



Het programma kent drie fasen, die geleidelijk in 

elkaar overgaan: 

1. Opstartfase

› Uitvoering onderzoek (benchmark, impactanaly-

se en motivatie- en doelgroepenonderzoek : het 

grootste deel van het onderzoek wordt in deze 

fase uitgevoerd als onderbouwing voor de verdere 

ontwikkeling.  

› Start van de netwerkvorming en daarbij horende 

vraagarticulatie: in elke provincie  komt (minstens) 

één bijeenkomst met groene organisaties en over-

heden over ondersteuning van groene vrijwilligers.›

› Ontwikkeling van ‘laaghangend fruit’-producten: 

toepassingen  die nu al bestaan en die eenvoudig 

te vertalen zijn naar andere provincies.

› Een afspraak maken over het uitgewerkte pro-

gramma, concrete uitvoering van de  onderdelen 

van het programma en ieders bijdrage daaraan op 

basis van het advies  van de Raad van Vier.  

De opstartfase zal ongeveer één jaar duren. 

2. Ontwikkelfase 

› Productontwikkeling: vanuit de behoeften van 

vrijwilligers worden bestaande toepassingen (zoals 

de digitale gereedschapsschuur) ontwikkeld. Deze 

producten kunnen vaak bestaande producten zijn, 

die in één provincie zijn ontwikkeld en geschikt 

worden gemaakt voor andere provincies, aange-

vuld met nieuwe wensen/behoeften.  

› Afronding van het onderzoek: onderzoek dat in de 

opstartfase is uitgevoerd, wordt afgerond en de 

conclusies uit dit onderzoek worden vertaald naar 

concrete acties als onderdeel van het programma. 

› Stabilisatie en uitbreiding van de samenwerking en 

netwerkvorming: op grond van de ontstane samen-

werkingsvormen kan het programma een onder-

steunende rol vervullen in de verdere ontwikkeling 

van de provinciale samenwerkingen. De invulling 

van deze rol wordt gestuurd door de vragen op 

provincieniveau. 

De ontwikkelfase kent een geschatte looptijd van 

twee jaar.  

 

3.   Afrondingsfase 

In de afrondingsfase wordt de ontwikkelde infrastruc-

tuur verankerd in de provincies. Het programma wordt 

na deze fase beëindigd en geëvalueerd.  

Het programma wordt uitgevoerd door een klein 

programmateam dat naar behoefte/vraag wordt 

versterkt met deskundigen uit de groene organisaties 

of provincies. De activiteiten worden op grond van de 

behoeften ontwikkeld.  



Wat is het programma niet?  

› Het is géén landelijk initiatief dat gaat bepalen 

wat er in de provincies moet gebeuren.  

› Het is geen alomvattend contract tussen verschil-

lende overheden en NGO’s waarbij op resultaat 

wordt afgerekend. 

Bijdragen aan het programma 

Het programma is een initiatief van  groene vrijwilli-

gersorganisaties SoortenNL, IVN en LandschappenNL 

en wordt gesteund door de twaalf provincies en de 

Staatssecretaris van Economische Zaken.  

Voor de uitvoering van het programma is een inspan-

ning van veel partijen nodig.  

De ondertekenaars van het Manifest zijn voor de start-

fase bereid de volgende inzet te leveren:  

Groene vrijwilligersorganisaties 

› Bestuurlijk commitment aan de doelstellingen van 

het manifest door ondertekening

› Inspanning in het versterken van de samenwerking 

van organisaties voor groene vrijwilligers 

› Inzet van expertise en mensen voor onderdelen 

van het programma/begeleiding projectgroepen 

› Inzet van mensen in de provinciale netwerkontwik-

keling 

› Beschikbaar stellen van producten die al ontwik-

keld zijn en gebruikt kunnen worden in andere 

provincies 

Provincies 

 ›  Bestuurlijk commitment aan de doelstellingen van 

het manifest door ondertekening. 

› Inspanning leveren om de samenwerking van orga-

nisaties voor groene vrijwilligers te bevorderen

› Beschikbaar stellen van producten, gericht op on-

dersteuning van vrijwilligers, die al ontwikkeld zijn 

en gebruikt kunnen worden in andere provincies 

› Bijdragen aan de ontwikkeling van producten op 

basis van het advies van de Raad van Vier (provin-

cies bepalen zelf welke producten zijn mede willen 

financieren) 

› Inspanning om ná afronding van het programma 

de resultaten per provincie vast te houden  

Staatssecretaris van Economische  
Zaken

› Bestuurlijk commitment aan de doelstellingen van 

het manifest door ondertekening

› Voor een vliegende start in 2017 zal de Staatssecre-

taris van Economische Zakenbinnen de relevante 

Europese en nationale wettelijke kaders, een een-

malige financiële bijdrage beschikbaar te stellen 

voor onderzoek (benchmark, impactanalyse en 

motivatie- en doelgroepenonderzoek) dat nodig is 

voor de verdere uitwerking van het programma. 


