
 

 
Beheerdersdag 2017 
Vele handen maken licht werk: (beter) omgaan met vrijwilligers 
 

Startvragen 

 Wie is er zelf vrijwilliger? 

 Wie werkt er met vrijwilligers? 

 Heb je meer of minder dan 20 vrijwilligers onder je hoede? 

 Ben jij net zo tevreden over de begeleiding van de vrijwilligers, als zij over jou? 

 Hebben vrijwilligers in jouw organisatie een officiële plek? 

Voorstellen 

 Mijn naam is Erik de Kruif en ik werk bij Landschap Overijssel. Ik coördineer voor deze organisatie 

(en haar voorgangers) al meer dan 25 jaar het vrijwilligerswerk. Momenteel ben ik 

verantwoordelijk voor alle vrijwilligers, van schaapherders, boswachters, en meer. In totaal 

hebben we jaarlijks bemoeienis met ca 7000 vrijwilligers.  

 Ik ben sinds 1978 zelf landschapsbeheervrijwilliger. Deze ervaring mocht ik later als professional 

inzetten bij een van de voorgangers van Landschap overijssel. Ook als vrijwilliger ben ik nog 

steeds actief bij groene initiatieven: toen bij IVN Jongeren, nu bij diverse groene  

buurtinitiatieven: in mijn eigen woonbuurt, maar ook bij een initiatief samen met een 

zorginstelling, en bij de Groene Loper Zwolle, waar we buurtinitiatieven met elkaar verbinden, 

van elkaar leren, en gezamenlijke (publicitaire en uitvoerings-) acties ondernemen. Ook ben ik als 

IVN-natuurgids actief bij excursies en cursussen. 

Vrijwilligersondersteuning 

Er is veel veranderd rondom begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers. Neem bijvoorbeeld de arbo. Ik 

heb ooit met scherpe spade in een veensloot dammetjes staan opwerpen; met blote voeten! Dat kan nu 

echt niet meer. Maar ook de organisatie van werkdagen gaat zorgvuldiger, er wordt rekening gehouden 

met flora&fauna / natuurwet, met (het regelen van) goed gereedschap, wordt er meer aandacht 

geschonken aan (andere) faciliteiten zoals kleding en vergoeding van gemaakte onkosten, en veel meer.  

De workshop is actief en (in principe) staand. Iedereen krijgt een of meer ansichtkaarten met een van 

onderstaande kreten. De kaarten worden gedurende de workshop op de flap gelegd met de meest 

passende titel. Aan het einde van de workshop heb je een van de mogelijkheden om (goed) 

vrijwilligersbeleid vorm te geven. Dit overzicht is niet zaligmakend, niet uitputtend en zeker niet 

compleet, maar heeft als doel om deelnemers een beeld te geven en om discussies los te krijgen. 

1. Werving 

a. Via website (bijv  www.natuurwerk.nl, www.groenbezig.nl, www.groeneacademie.nl) 

b. Sociale media (facebook, twitter, instagram, eigen website) 

c. Intakeprocedure en vrijwilligersovereenkomst 

d. Natuurwerkdag als kennismaking met groen vrijwilligerswerk 

e. Exit-gesprek (als werving uiteindelijk niet leidt tot samenwerking) 

http://www.natuurwerk.nl/
http://www.groenbezig.nl/
http://www.groeneacademie.nl/


 
 

2. Opleiding  

a. Inwerken / talenten managen 

b. Online leren 

c. Veilig vrijwilligerswerk organiseren VBNE 

d. cursussen via Landschapsbeheerstichtingen 

e. Ruimte om te groeien / vertrouwen 

3. Faciliteiten  

a. Goed gereedschap 

b. Arbeidsomstandigheden 

c. Kleding 

d. Declaratiemogelijkheden 

e. Verzekering  

4. Motivatie 

a. Persoonlijk contact 

b. Regelmatig bezoek van professional / plus zelf meedoen (ipv alleen ‘kijken’) 

c. Vrijwilligersuitje 

d. Meer verantwoordelijkheid / meepraten 

e. Plezier met de werkzaamheden / vrijwilligerstevredenheid  

5. Begeleiding  

a. Contact beheerder – vrijwilliger  

b. (goed) Instructie geven en talenten ‘managen’ 

c. Sociale structuur bieden / thuishonk bieden 

d. Communicatie versus opdracht geven.  

e. Niet iedere vrijwilliger heeft dezelfde ondersteuning nodig: ‘situationeel leidinggeven’. 

6. Overige vragen opmerkingen 

a. Impact van vrijwilligerswerk (zie later) 

b. Discussie: betaald werk – onbetaald vrijwilligerswerk 

c. Hoe verhouden burgerinitiatief en vrijwilligerswerk tot elkaar 

d. De vrijwilliger van morgen 

e. Samenwerking groene organisaties / Vrijwilligers zijn toch vooral van zichzelf … 

Waarom werken met vrijwilligers  (wat levert het op…)  

 Iedere vrijwilliger is een onbetaalbare collega! 

 Extra uitgevoerd werk (wat anders was blijven liggen) 

 Meer output voor hetzelfde aantal betaalde uren 

 Inzet van mensen (vaak) uit de buurt = draagvlak, integratie, re-integratie 

 Binding en betrokkenheid bij natuur en landschap 

 Vitamine G, groene gezondheid, een groot maatschappelijk belang 

 Onverwachte ‘cadeautjes’ omdat iedere vrijwilliger zijn eigen achtergrond heeft. 

 Meestal heel veel plezier, voldoening, en soms een stevige discussie of exitgesprek… 

Meer informatie? 

Landschap Overijssel heeft diverse documenten die ingezet worden om nieuwe vrijwilligers in te zetten 

vergemakkelijken. Van intakeformulier, werkdagvoorbereidingsformulier, functieprofielen, exitgesprek-

handleiding, en meer. 

Heb je belangstelling om een of meer van deze documenten in te zien, neem dan contact op met 

erik.dekruif@landschapoverijssel.nl 

http://kennisrijk.landschapoverijssel.nl/e-learning?q=&type_id=11&thema=&datum=&show-full=0&show-no-date=0
https://www.vbne.nl/productdetails/veilig-vrijwilligerswerk-organiseren
https://www.landschappen.nl/
mailto:erik.dekruif@landschapoverijssel.nl

