
 

 

 

 

 

Training Werken met Vrijwilligers 
 

Waarom deze training? 

Movisie ontwikkelde deze training om je te helpen bij het werken met vrijwilligers. We reiken je kennis 

en vaardigheden aan zodat je nog beter vrijwilligers kunt aansturen, begeleiden en ondersteunen.  

 

Alle natuur- en milieuorganisaties en terreinbeheerders in Nederland werken steeds meer met 

vrijwilligers. Ze zijn actief als beheerder, monitor, gids, in bezoekerscentra en in het onderwijs. Ook 

komen er steeds meer initiatieven van burgers die iets willen doen om hun omgeving groener te 

maken. Als beroepskracht werk je daardoor steeds vaker met steeds meer soorten vrijwilligers.  

 

Wat gaan we doen? 

De training bestaat uit twee hele dagen. Tussen de twee bijeenkomsten zitten minimaal vier weken. 

De eerste dag kijken we van meerdere kanten naar het werken met vrijwilligers: 

✓ Waarom werkt jouw organisatie eigenlijk met vrijwilligers? Wat brengen vrijwilligers? 

✓ Waarom willen vrijwilligers bij jouw organisatie werken, wat is hun motivatie en hoe kun je 

daar op inspelen? 

✓ Hoe ga je om met verschillende typen vrijwilligers? 

✓ Welke rollen kun je als begeleider van vrijwilligers hebben, en wanneer zijn deze effectief? 

✓ Wat voor soort gesprekken voer je met vrijwilligers en hoe doe je dat slim? 

 

De tweede dag staat je eigen werkpraktijk centraal. We gaan aan de hand van casussen van alle 

deelnemers ervaringen delen, dilemma’s verkennen en effectieve aanpakken oefenen. Aan het eind 

van de training maken we een actieplan en inventariseren we wat je nog nodig hebt om het geleerde 

in de praktijk te brengen. 

 

Bonus 2019: Als deelnemer aan de training word je uitgenodigd voor een gratis verdiepings-

sessie,  b.v. over gesprekstechnieken, arbo en veiligheid of een casus die je zelf in brengt.  

 

Voor wie is de training bedoeld? 

De training is bedoeld voor beroepskrachten van natuur- en milieuorganisaties en terreinbeheerders 

die al enige ervaring hebben in het werken met vrijwilligers. 

 

Wanneer en waar? 

In 2019 zijn er vier trainingen: 

➢ donderdag 28 maart en donderdag 25 april, op landgoed Oostbroek in De Bilt 

➢ dinsdag 7 mei en donderdag 13 juni, op landgoed Oostbroek in De Bilt 

➢ donderdag 19 september en donderdag 24 oktober, in Natuurpoort Groot Speijck, Oisterwijk 

➢ dinsdag 15 oktober en dinsdag 12 november, bij Het Groninger Landschap in Haren 

 

Wat zijn de kosten? 

De 2-daagse training bieden we aan voor 260,= ex BTW. Dit gereduceerde tarief is mogelijk gemaakt 

door een financiële bijdrage van de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE).  

 

Aanmelden 

Graag aanmelden bij Astrid de Beer, Natuurmonumenten via A.deBeer@Natuurmonumenten.nl 

of Tetje Falentijn, LandschappenNL via T.Falentijn@Landschappen.nl   
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