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1. SAMENVATTING 
In de lente en zomer van 2016 heeft dit benchmarkonderzoek plaatsgevonden. 30 natuurbeherende 

organisaties, particulieren, landschapsbeheerorganisaties, een waterschap en IVN zijn geïnterviewd 

aan de hand van 60 vragen over de wijze van ondersteuning van vrijwilligers en het 

vrijwilligersbeleid, bijvoorbeeld over werving, aantallen vrijwilligers, veiligheid en begeleiding. Dat 

leverde een grote diversiteit aan antwoorden op, waaruit blijkt dat elke organisatie anders werkt. 

Niettemin zijn er overeenkomsten te zien. We kunnen grofweg onderscheid maken in organisaties 

met weinig (kleinere provinciale landschappen en particulieren), of juist veel structuur in hun beleid 

(grotere provinciale landschappen en landelijke terreinbeheerders en de meeste provinciale 

Landschapsbeheerorganisaties) en de mate van zelfstandigheid (laag of hoog) van de vrijwilligers. De 

meeste vrijwilligers bij terreinbeheerders worden direct aangestuurd of zijn semi-zelfstandig, terwijl 

het bij de meeste vrijwilligers van Landschapsbeheer in feite om zelfstandige groepen gaat, 

ondersteund door datzelfde Landschapsbeheer. 

Uit deze benchmark blijkt dat deze organisaties gezamenlijk ca 80.000 vrijwilligers ondersteunen, 

waarvan ca 17.000 vaste/eigen vrijwilligers, 35.000 vrijwilligers bij zelfstandige groepen en 28.000 

incidentele vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden ondersteund door ca. 114 FTE medewerkers van de 

betrokken organisaties. Dit is ca 9 FTE per provincie. 

 

Dit benchmarkonderzoek biedt per thema en bijbehorende vragen een overzicht van de antwoorden, 

aangevuld met een korte analyse en kansen voor samenwerking. Zo kunnen groene organisaties 

direct van elkaar leren, of weten ze waar bepaalde kennis voorhanden is, bijvoorbeeld over veiligheid 

of verzekeringen. Ten tweede biedt het een basis voor ideeën om gezamenlijke formats en richtlijnen 

te ontwikkelen, die elke organisatie naar eigen inzicht in kan zetten, zoals een 

vrijwilligersovereenkomst. Ten derde worden er kansen geformuleerd voor de ontwikkeling van 

gezamenlijke producten en beleid, zoals de ontwikkeling van een gezamenlijke registratie van 

vrijwilligers.  

 

Deze benchmark vrijwilligers is een goede basis voor het uitvoeringsplan ondersteuning van groene 

vrijwilligers dat nu wordt opgezet door een landelijke werkgroep van het Ministerie van EZ en diverse 

maatschappelijke organisaties, waaronder LandschappenNL n.a.v. de Tweede Kamermotie 

Leenders/Geurts.   
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2. INLEIDING 
 

Ongeveer 80.000 vrijwilligers zetten zich in voor natuur en landschap  Het gaat naar schatting om ca 

55.000 vaste vrijwilligers en 25.000 incidentele deelnemers aan eendaagse activiteiten. Ze helpen de 

natuur door onder andere dier- en plantensoorten te monitoren, te zagen, te hooien, wandelpaden 

op te knappen, educatie te verzorgen en bezoekerscentra te bemannen. Dit leger vrijwilligers is voor 

een fors deel aan de slag in terreinen en gebouwen van natuurorganisaties als Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, provinciale Landschappen, bij particuliere eigenaren (vaak lid van de FPG) en 

Waterschappen, maar ook zelfstandige vrijwilligersgroepen (soms van IVN) die vaak gefaciliteerd 

worden door de provinciale organisaties Landschapsbeheer. Het belang van vrijwilligers wordt 

benadrukt door de recente oprichting van de werkgroep Vrijwilligers, gefaciliteerd door de VBNE 

waarin bovengenoemde organisaties plus FNV-bondgenoten vertegenwoordigd zijn.  

 

Bij de oprichting van de werkgroep vrijwilligers hebben de deelnemende organisaties aangegeven 

meer met elkaar te willen samenwerken op het gebied van het faciliteren van het vrijwilligerswerk. Al 

langere tijd wordt er waar mogelijk steeds meer samengewerkt tussen natuur- en 

landschapsorganisaties en particulieren. Professioneel werken, kwaliteitsverbetering, 

kennisuitwisseling en efficiënter werken zijn daarbij belangrijke achtergrondmotieven. Tegelijkertijd 

ontstaan er landelijk en provinciaal kansen om deze samenwerking handen en voeten te geven n.a.v. 

de motie Geurts-Leenders. Daarbij zal waarschijnlijk de druk vanuit de provincies (zoals nu al gebeurt 

in Noord-Holland) vergroot worden om meer samen te werken en tot een meer eenduidige 

verantwoording van subsidiegelden te komen.   

 

Zoals zal blijken in deze benchmark  opereren vrijwilligers op verschillende wijzen: sommige 

vrijwilligersgroepen hebben een zelfstandige rol, andere opereren directer onder 

verantwoordelijkheid van een professionele medewerker of eigenaar. De organisaties formuleren 

vrijwilligersbeleid en faciliteren vervolgens hun vrijwilligers met zaken als gereedschap, 

onkostenvergoeding en verzekeringen. Daarnaast hebben (of voelen) ze ook een zekere 

verantwoordelijkheid voor ‘hun’ vrijwilligers, wat zich uit in het leveren van veiligheidskleding, 

cursussen omgaan met gereedschap e.d. Ook hebben de organisaties huisregels waar de vrijwilligers 

zich aan moeten houden, zoals het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij omgaan 

met kwetsbare groepen zoals jeugd en gehandicapten. Verder worden veel vrijwilligers geregistreerd 

bij de terreinbeheerders, inclusief hun genoten opleidingen. Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten hebben in een quickscan gezien dat er tussen deze organisaties flinke 

verschillen zijn in het faciliteren van vrijwilligers, oftewel de werkprocessen zijn verschillend. Die 

verschillen zullen, zo was de verwachting bij de start van deze benchmark ook zeker optreden bij een 

vergelijking met bijvoorbeeld LandschappenNL met 20 provinciale organisaties.  

 

Vanzelfsprekend zijn er verschillen tussen organisaties. Dat is geen probleem, het nodigt zelfs uit om 

van elkaar te leren, innovatieve zaken over te nemen etc. Maar het wordt wel lastig als het 

noodzakelijke samenwerking in de weg staat. Per onderwerp zal gekeken moeten worden waar 

(landelijke) kennisuitwisseling gewenst is, of waar zelfs gekeken kan worden naar samenwerking. Het 

is zonde om elk het wiel uit te vinden. Beter is om samen te werken aan een beter beleid voor 
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groene vrijwilligers. De uitvoering van de motie Leenders/Geurts (met bijbehorende werkgroep)biedt 

hiervoor uitstekende kansen.  

 

 

3. DOEL 
Doel van het project is het vergaren van kennis over vrijwilligersbeleid en de wijze van ondersteuning 

van groene vrijwilligers. Daarmee krijgen groene organisaties en particulieren landelijk niveau en 

provinciaal inzicht in elkaars beleid, kunnen van op basis van die kennis van elkaar leren, beter 

samenwerken en wellicht gezamenlijke projecten opzetten of beleid ontwikkelen. Mogelijk kansen 

op met namelijk landelijke samenwerking worden ook genoemd, maar zouden verder moeten 

worden uitgewerkt door de betrokken organisaties. Daarbij gaat het om kennis op het gebied van: 

 Werving en selectie 

 Aantallen, indeling en registratie vrijwilligers 

 Tevredenheid, vergoedingen en waardering 

 Verzekeringen 

 Vrijwilligerskleding 

 Veiligheid 

 Gereedschap 

 Samenwerking 

 Begeleiding 

 Medezeggenschap 

 Opleiding voor vrijwilligers 

 Gedrag, klachten en geschillen 

 Communicatie 

 Trends en overig 

 

 

4. METHODE 
De werkwijze verliep in een aantal stappen.  

In samenwerking met de werkgroep vrijwilligers van de VBNE is eerst een vragenlijst uitgewerkt op 

basis van bovenstaande aandachtspunten. Daarna is er een selectie van organisaties gemaakt. 

Daarbij is gefocust op terreinbeherende organisaties en provinciale organisaties Landschapsbeheer, 

aangevuld met enkele particulieren met relatief veel vrijwilligers, een waterschap, het IVN en een 

regionale landschapsbeheerorganisatie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de volgende lijst van 

organisaties die allemaal geïnterviewd zijn in de periode april-oktober 2016. De helft telefonisch, met 

de andere helft (regio midden Nederland) heeft een face-to- face-interview plaatsgevonden. De 

resultaten zijn daarna uitgewerkt en gecontroleerd door de geïnterviewde.  

Vervolgens zijn de resultaten per vraag uitgewerkt in dit rapport en zijn er kansen op (met name 

landelijke) samenwerking gegeven.  
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Organisatie Geïnterviewde 

Natuurmonumenten Astrid de Beer 

Staatsbosbeheer Paul Terstegge 

IVN Rien Cardol 

Fryske Gea Sébastiaan Laarman 

Landschapsbeheer Friesland Jan-Piet de Boer 

Groninger Landschap Siemie Zandvliet 

Landschapsbeheer Groningen Elmar Schraa en Adri Roosenboom 

Drents Landschap Hans Colpa 

Landschapsbeheer Drenthe Stefan Pronk 

Landschap Overijssel Erik de Kruif 

Stichting Ijssellandschap Jet Nieboer 

Flevolandschap Jos Huijzer 

Landschapsbeheer Flevoland Margriet Brouwer 

Geldersch Landschap en Kasteelen Mirjam Lammertink 

Landschapsbeheer Gelderland Arjan Vriend 

Nationale Park Hoge Veluwe* Leida v.d. Brink en Henk Beukhof 

Waterschap Vallei en Veluwe Carina Otte 

Utrechts Landschap Irene v.d. Broek 

Landschap Erfgoed Utrecht Helene Hine 

Landschap Noord-Holland Tetje Falentijn 

Goois Natuurreservaat Jaap Vlaanderen 

Zuid-Hollands Landschap Eveline Blok 

De Groene Motor Wout v.d. Slikke en Suzanne Stolk 

Kasteel Duivenvoorde Merel IJsbrandy 

Zeeuwse Landschap Carolien v.d. Kreeke 

Landschapsbeheer Zeeland Pieter Voets 

Brabants Landschap Emiel Rijken 

Landschapsbeheer Oss Tonnie van Hooff 

Limburgs Landschap Lia Oosterwijk 

IKL Jan Kluskens 

*Hier missen nog wat antwoorden.  

 

  



7 
 

5. ALGEMENE ANALYSE RESULTATEN EN 

KANSEN 
 

Deze Benchmark levert een grote hoeveelheid kennis op over vrijwilligersbeleid en de wijze van 

faciliteren van groene vrijwilligers. Het maakt duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen organisatie, 

maar niettemin zijn er wel grote lijnen te ontdekken, waaruit kansen gedestilleerd kunnen worden.  

 

Verklaring van de overeenkomsten en verschillen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In grote lijnen kunnen we de organisaties beschrijven aan de hand van de volgende kenmerken: 

 

1. De zelfstandigheid van de vrijwilligers  

Met name provinciale terreinbeheerders/particulieren sturen hun vrijwilligers direct aan, 

waardoor hun zelfstandigheid kleiner is (in semi-zelfstandige groepen of direct door de 

boswachter/beheerder), waarbij de directe verantwoordelijkheden voor de organisatie groter 

zijn. De aantallen vrijwilligers per terreinbeheer/particulier zijn gemiddeld kleiner. Met name 

Landschapsbeheerorganisaties (behoudens een kleine schil vaste/directe vrijwilligers) faciliteren 

vooral zelfstandige groepen en organiseren meer activiteiten voor incidentele vrijwilligers zoals 

kinderen en jongeren. Hierbij gaat het om grotere aantallen. Voor Landschapsbeheerorganisaties 

is de directe verantwoordelijkheid kleiner, er is juist meer een systeemverantwoordelijkheid 

d.m.v. het adviseren van beleid en ondersteuning met materialen, cursussen etc.  

Grote landelijke terreinbeheerders lijken een middelpositie hierin te hebben.  

IVN heeft zelfstandige groepen leden/vrijwilligers, die op het gebied van natuurbeheer vooral 

door provinciale organisaties Landschapsbeheer gefaciliteerd worden.   

2. De mate van gestructureerdheid van het vrijwilligersbeleid.  

Met name grote organisaties met veel vrijwilligers hebben een meer gestructureerd 

vrijwilligersbeleid. Het gaat om de landelijke terreinbeheerders en grotere provinciale 
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landschappen, maar ook om de meeste provinciale landschapsbeheerorganisaties. Zij hebben 

(teams met) gespecialiseerde vrijwilligerscoördinatoren die hun vrijwilligers ondersteunen met 

een doordacht en gestructureerd beleid.  

Kleinere terreinbeheerders (inclusief het waterschap), enkele landschapsbeheerorganisaties en 

particulieren hebben geen specialisten in huis, ook door de kleinere aantallen vrijwilligers. Deze 

groep heeft gemiddeld minder beleid opgetuigd en werkt vooral op gevoel en ad-hoc. Het 

vrijwilligerswerk wordt er vaak bijgedaan door het team communicatie (bij de Landschappen) of 

all-round managers (bij particulieren).  

 

De vraag voor de verschillende individuele organisaties is in welke richting ze zich willen ontwikkelen 

en welk type beleid daarbij hoort. Dat geldt ook voor de landelijke en provinciale samenwerking en 

de ontwikkeling van gezamenlijke producten en beleid.  

 

Trends 

Naast het beleid hebben we ook gevraagd of de geïnterviewden bepaalde trends kunnen ontdekken 

in het vrijwilligerswerk. Een aantal thema’s komen regelmatig terug, zoals vergrijzing en de 

toenemende pensioenleeftijd, maar de problematiek wordt niet door iedereen herkend in de 

praktijk. Dit geldt ook voor de veelgehoorde trend van het niet meer willen binden van vrijwilligers. 

Diverse organisaties melden dat vrijwilligers zelfstandiger worden en mondiger, kieskeuriger ook. De 

vraag is wat dit vraagt van de groene organisaties, met name van terreinbeheerders die veelal 

werken met weinig zelfstandige groepen.  

 

Kansen 

In deze benchmark hebben we gekeken welke kansen er zijn om (gezamenlijk) zaken op te pakken. 

Daarbij kun je onderscheid maken tussen laaghangend fruit en zaken die meer energie en middelen 

zullen kosten, maar ook meer kunnen opleveren. 

Laagstamfruit: vooral kennis maken en uitwisseling 

 Elke individuele organisaties kan per thema zien wie welk type beleid heeft ontwikkeld en 

hiervan leren, producten overnemen etc. etc. Dit kan (landelijk) of provinciaal gefaciliteerd 

worden door kennisbijeenkomsten te organiseren waarbij steeds één thema centraal staat 

(bijvoorbeeld veilheid, werving, begeleiding etc.).  

 Gezamenlijk analyseren van trends zoals toenemende zelfstandigheid vrijwilligersgroepen, 

verhoging pensioenleeftijd en bekijken welk beleid hiervoor nodig is.  

 Analyseren van succes organisaties bij werving (waarom hebben sommige organisaties een 

wachtlijst en anderen een schreeuwend tekort) 

 Overzicht maken van up-to-date kennis over de diverse verzekeringen (hoe werkt het, welke 

gemeenten doen mee, advies om te doen etc.). 

 Overzicht maken van up-to-date kennis over veiligheid tekenwerende kleding, ervaringen AED 

 Goede voorbeelden samenwerking gereedschap en depots laten zien.  

 Onderzoeken problematiek hindernissen lokale samenwerking vanuit vrijwilliger gezien (andere 

kleding, regels, administratie etc.) 

 Alle nieuwe vrijwilligers een VBNE-tekenfolder + tang.  

 Pakken van kansen die motie Geurts-Leenders biedt voor punten bij ‘middelstam’ en ‘hoogstam’.  
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 Bijhouden aantallen FTE betaalde medewerkers coördinatie vrijwilligers en gebruik ervan om o.a. 

positie vrijwilligerswerk in sector te verstevigen.  

 Zorgen voor regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten voor kennisuitwisseling professionals (met 

name belangrijk voor groep medewerkers die alleen werken of dit werk er naast doen).  

 

Middelstamfruit: vooral gemeenschappelijke formats en richtlijnen ontwikkelen 

 Op basis van deze benchmark een visie en jaarplannen maken voor actiepunten Werkgroep 

Vrijwilligers VBNE.  

 Ontwikkel een gemeenschappelijke taal voor indeling van vrijwilligers in categorieën (beheer, 

monitoring, educatie etc.), de aantallen vrijwilligers (en uren), hun leeftijd en hun 

werkzaamheden. Dit vergemakkelijkt de samenwerking, het maken van gezamenlijk beleid, 

verantwoording van subsidies en gezamenlijke lobby en promotie.  

 Ontwikkel een format basisregistratie, waardoor meer organisaties een zelfde type registratie 

zullen bijhouden en samenwerking (uitwisseling vrijwilligers) gemakkelijker wordt. 

 Ontwikkel een format-overeenkomst met individuele vrijwilligers en organisaties, waarbij 

aandacht voor rechten en plichten, verzekeringen, kleding, vergoedingen etc.  

 Over meerdere organisaties houden van tevredenheidsonderzoek, waardoor verschillen van 

aanpak duidelijker worden en de resultaten daarvan geanalyseerd kunnen worden.  

 Ontwikkel format beleid verzekeringen en werkkosten 

 Ontwikkel format noodkaart, bevorder gebruik bestaande werkdagvoorbereidingsformulier 

Landschapsbeheer 

 Verdere ontwikkeling (en verspreiding) praktische veiligheidswerkinstructies, ook nieuwe 

middelen zoals Arbogame en platform E-learningmodule.  

 Ontwikkeling/overnemen NOV-format ‘in veilige handen’, ook i.v.m. verschillend omgaan met 

VOG.  

 Verder werken aan gezamenlijke eisen inhoud cursussen gemotoriseerd gereedschap (met 

certificaat) 

 Organisatie van training voor medewerkers die met vrijwilligers werken. 

 Format inspraak vrijwilligers maken bij werkzaamheden (hoeveel ruimte is er etc.) 

 Kennisuitwisseling over bestaande kennisplatforms zoals intranet (voordat iedereen het dure 

wiel gaat uitvinden).  

 Gezamenlijke plek voor alle producten voor groene vrijwilligers maken (op VBNE-site, of nieuwe 

themasite).  

 Landelijke nieuwsbrief groen vrijwilligerswerk maken, met laatste nieuws over producten, 

wetten en regels, cursussen NOV-nieuws etc. Voor medewerkers en coördinerende vrijwilligers.  

 Bekender maken NOV en haar producten door uitnodigen bij gezamenlijke bijeenkomsten etc. 

 

Hoogstamfruit: Vooral gezamenlijke producten en beleid maken 

 Breng provinciaal/landelijk een gezamenlijk jaarverslag uit waarin de resultaten van het 

vrijwilligerswerk beschreven worden en trends zichtbaar worden.  

 Ontwikkel een gezamenlijk registratiesysteem, waardoor vrijwilligers makkelijker kunnen werken 

binnen meerdere organisaties zonder veel administratief gedoe. Dit kan zelfs gecombineerd 

worden met een module voor het bijhouden van werkzaamheden, waardoor die verantwoording 

gemakkelijk gegenereerd kan worden. 
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 Gezamenlijk beleid ontwikkelen over vergoedingen, kledingbeleid etc. 

 Samen vieren van vrijwilligerswerk door het organiseren van provinciale vrijwilligersdagen (ligt 

vooral op provinciaal niveau) om de gezamenlijkheid te versterken en live-grootschaliger 

kennistransfer te organiseren.  

 Gezamenlijke inkoop van o.a. verzekeringen, kleding, persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PMB’s), EHBO-kisten, gereedschap 

 Gezamenlijk (lokaal) organiseren van vrijwilligerswerk (grensoverschrijdende vrijwilligers, 

gezamenlijke depots etc.  

 Gezamenlijke pot voor cursussen vrijwilligers maken, eventueel met bijbehorend 

cursusprogramma.  
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6. RESULTATEN, ANALYSE en KANSEN PER 

ONDERDEEL 
 

A. Werving en selectie 
 

1. Behoefte - Is bij jullie organisatie de vrijwilligersbehoefte in beeld gebracht? 

NB: Bij deze vraag is vaak toegelicht dat het om de vraag van de organisatie gaat.  

 

Korte analyse resultaat 

De meeste organisaties werken dit niet uit op organisatieniveau. Wel is er meestal op onderdelen 

een beeld van de concrete behoefte, zoals bij het Fryske Gea of Landschap Erfgoed Utrecht. Meestal 

gaat dit redelijk ad-hoc. Landschapsbeheer Groningen heeft de meest duidelijk omschreven 

doelstelling.  

Bij deze vraag is er een verschil tussen de ‘eigen vrijwilligers’, waarbij de behoefte van organisatie 

veel duidelijker is, dan voor de autonome vrijwilligersgroepen die aangesloten zijn bij 

Landschapsbeheerorganisaties.  

Kansen: deze vraag lijkt niet erg te leven bij de meeste organisaties, men lijkt tevreden met de huidige 

werkwijze. 

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Niet landelijk, wel concreet 
jaarlijks op eenheidsniveau. 
(op landelijk niveau alleen 
algemeen verhaal) 

In beleidsplan is doel gesteld 
van aantallen, maar niet 
concreet uitgewerkt. 
Beheereenheden zijn hierin 
autonoom. 

Nee, landelijk niet. Lokaal is 
dat verschillend. Wel ambitie 
dat aantal actieve leden 
(=vrijwilliger) groeit.  

Niet centraal, wel  
op onderdelen van de 
organisatie 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee, wel andersom, namelijk 
de bereidheid binnen de 
maatschappij om 
vrijwilligerswerk te doen. 

Ja Ja, we willen graag groeien 
met 25% aantal vrijwilligers 
in 2019. Ook om de 
organisatie te positioneren.  

In 2012 is er een enquête 
onder de vrijwilligers 
gehouden, waarin ook de 
behoeften werden gepeild. 
Overigens door de korte 
lijntjes weten we meestal 
wel waar behoefte is. Willen 
het wel gaan doen. 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
ja Nee, doen we op kennis en 

ervaring en op ad-hoc basis. 
Nee, maar kijken door het 
jaar heen wel steeds naar 
behoefte. 

 Niet op papier, gaat op 
gevoel, zit in de hoofden van 
de medewerkers. 

Landschapsbeheer 
Flevoland 

Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland 

Nationale Park Hoge 
Veluwe 

Niet in algemene zin, maar 
wel op projectbasis. 

Ja, maar niet gedetailleerd.  Gedeeltelijk. Wel voor 
directe vrijwilligers 
(klompenpadvrijwilligers), 
niet voor indirecte 
vrijwilligers 

ja 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
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 Nee Niet centraal, wel in de 
teams. Teams worden 
opgezet vanuit behoefte UL 

Niet centraal, wel op thema  
(bijvoorbeeld Historische 
tuinen, witte vlekken 
knotgroepen). 

Ja, vanuit de behoefte van 
de gebieden. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee, wel op basis van 
beheerplan per locatie 

Ja Nee, maar zien wel dat 
groepen behoefte hebben 
aan vrijwilligers om werk 
aan te kunnen. 

Geen gedetailleerde 
behoefte, maar weten wel 
ongeveer wat we nodig 
hebben 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee, niet op papier.  Niet op paper, maar we 

weten wel waar ongeveer 
hoeveel vrijwilligers nodig 
zijn per categorie. 

Op sommige onderdelen van 
de organisatie, bijvoorbeeld 
voor infopunten en 
monitoring.  

Ja, op basis van huidig 
taken/uitvoeringspakket 
maximum ingesteld. We 
werken momenteel aan een 
nieuwe meerjarenplan, 
daarin worden zaken 
concreter beschreven 

Limburgs Landschap IKL 
  Niet centraal, maar wel 

decentraal 

Nee, we zetten processen 

in gang waarbij vrijwilligers 

aanhaken, het resultaat is 

altijd anders. 

 

2. Profiel – Maken jullie gebruik van vrijwilligersprofielen? 

Korte analyse resultaat 

Ongeveer de helft van de organisaties heeft vrijwilligersprofielen opgesteld voor op zijn minst één of 

meerdere vrijwilligersfuncties, bijvoorbeeld Natuurmonumenten of Het Nationale Park Hoge Veluwe. 

Als reden wordt aangevoerd dat het duidelijkheid geeft voor zowel de organisatie als de te werven 

vrijwilliger. Daarmee worden teleurstellingen voorkomen. Ook organisaties die zo’n profiel niet 

hebben opgesteld hebben meestal wel in hun hoofd wat voor vrijwilliger ze zoeken, zoals Zuid-

Hollands Landschap. Sommigen, bijvoorbeeld Landschapsbeheer Gelderland, geven aan 

terughoudend te zijn met een te uitgebreide beschrijving omdat de functie anders teveel op betaald 

werk begint te lijken en dat het afschrikkend werkt, ‘het moet wel leuk blijven’.  

Kans: delen profielen, opstellen landelijke formats ter inspiratie.  

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, wij noemen dit 
taakprofielen. 

Nee Ja, er zijn landelijke profielen 
voor, als suggestie voor 
afdelingen 

Ja  

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee, maar onbewust wel. Ja Nee, maar we omschrijven 
wel in algemene termen de 
kwaliteiten die we zoeken in 
vrijwilligers 

Ja, deels, bijvoorbeeld voor 
bezoekerscentra. Maar 
meestal pragmatisch 
oplossing, kijken of iemand 
kennen die het kan. Of 
mensen die zich aanmelden 
naar geschikte plek loodsen. 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
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Nee, behalve voor mentoren 
(vrijwilligers die 
vrijwilligersgroepen 
begeleiden) 

Ja, er zijn er ca 25 Ja  Ja 

Landschapsbeheer 
Flevoland 

Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland 

Nationale Park Hoge 
Veluwe 

Nee  Ja, voor een aantal wel. 
Willen dat verder uitrollen.  

Nee, maar weten wel wat 
we ongeveer zoeken, moet 
niet te zwaar worden. 

ja 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee, willen we wel gaan 
maken. Wordt opgepakt via 
de KAM-Medewerker 

Nee, wel incidenteels bij b.v. 
bestuursfuncties 

Ja  Ja, net ontwikkeld. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee  Nee, maar weten wel wat 

we nodig hebben 
Ja, maar geen 
standaardprofielen, op basis 
van geval tot geval.  

Ja, maar moeten profiel wel 
steeds iets aanpassen 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee Ja, maar wel alleen bij het 

maken van een vacature 
Nee, maar wel in 
ontwikkeling 

Ja, zo ongeveer: er is een 
organisatieschema 
opgesteld, daarin ingevuld 
diverse onderliggende taken 

Limburgs Landschap IKL 
   Ja, deels Nee 
   

3. Werving nieuwe vrijwilligers – Hoe werven jullie vrijwilligers? Maken jullie gebruik van 

vacatures? Of hebben jullie andere methodes?  

Korte analyse resultaat 

Deze vraag gaf een zeer divers beeld. Sommige organisaties (b.v. Nationale Park Hoge Veluwe, 

Geldersch Landschap & Kasteelen) hebben zo’n aantrekkingskracht op vrijwilligers dat actieve 

werving niet nodig is: mond-tot-mond reclame volstaat. Verder is free-publicity via lokale kranten 

zeer populair (en lijkt zeer goed te werken) en het plaatsen van vacatures op de eigen websites, met 

reclame hiervoor via social media. Sommige provincies  hebben aparte websites 

(www.natuurwerkzeeland.nl, www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl) voor groen vrijwilligerswerk met 

specifieke aandacht voor groene vacatures. Deze moeten hun waarde nog bewijzen. 

Vrijwilligerscentrales worden ook genoemd, maar de ervaringen zijn wisselend. Een andere, duidelijk 

minder vaak ingezette methode zijn lokale (banen)markten. 

Er zijn drie type wervingsacties: gericht op functies voor individuen, gericht op een nieuwe groep 

(voor specifiek natuurgebied, nieuw klompenpad etc, hierbij meestal ook een info-avond+excursie) 

en algemene wervingsacties. Die laatste groep is er vrijwel niet. De Groene Motor is een uitzondering 

met hun ‘Weidewachterscampagne voor de werving van vrijwillige weidevogelbeschermers’. 

Daarnaast fungeert de Natuurwerkdag en NLDoet als een soort landelijke wervingscampagne, gericht 

op incidenteel vrijwilligerswerk, ook hopende dat vrijwilligers blijven. IKL richt zich vooral op 

deelnemers van activiteiten. 

Kans: opvallend genoeg noemt alleen IVN het lidmaatschap van de vereniging als bron van 

vrijwilligers, terwijl ook Natuurmonumenten en de provinciale landschappen leden/donateurs hebben 

maar daar kennelijk geen wervingsbeleid voor vrijwilligers voor opzetten.  

http://www.natuurwerkzeeland.nl/
http://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/
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Kans: kennisuitwisseling over succesvolle werving en het op papier zetten van een ‘handleiding met 

best practices’. 

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Meestal dmv vacatures.  Vacatures, website, lokale 

krant, vrijwilligerscentrales 
Door middel van 
ledenwerving (gidsencursus 
goede bron van nieuwe 
leden). Verder ligt dit vooral 
lokaal, hoewel we 
tegenwoordig ook steeds 
meer aan landelijke 
ledenwerving doen via 
website, campagnes en 
emailmarketing.  

Via vrijwilligerscentrales 
(werkt niet zo goed),  
vacatures in magazine, 
website, facebook. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Ja, bij vrijwilligerscentrales 
en standjes op beurzen 
markten. Voor klussen ook 
lokale krantjes. 

Via vacatures, sociale media, 
vrijwilligersvacaturebanken 
gemeenten, website, 
banenmarkt uwv. 

Geen vacatures (met 
profieltekst), wel algemene 
oproep via eigen media: 
Website, Fbook en af en toe 
een advertentie; mond tot 
mond reclame, en middels 
cursussen en workshops. 
Soms gerichte werving bv. 
middels een oproep aan 
vrijwilligers die in het 
adresbestand staan. 

Vacatures, via website en 
sociale media, regionale 
bladen 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Vaste vrijwilligersgroepen: 
werving via vacatures met 
oproepjes krant, of via 
cursussen. Bewonersgroepen 
doen werving zelf.  

Ja, meestal functiegericht 
(website, magazine, 
facebookpagina, kranten, 
websites 
vrijwilligerscentrales) 

Sociale media, website, 
vrijwilligerscentrale 
Deventer, eigen netwerk (via 
via) en bestaande 
organisaties als de Groene 
Knoop of IVN. Lokale 
kranten. 

 Via sociale media, 
vacaturebank regio, eigen. 
Mond-tot-mondreclame 
werkt het beste. 

Landschapsbeheer 
Flevoland 

Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland 

Nationale Park Hoge 
Veluwe 

Persberichten in krant, 
vrijwilligerscentrales, 
nieuwsbrief, markten. 

Gaat vaak via-via. Verder 
free-publicitiy huis-aan-huis 
kranten. Ook website en 
sociale media. Bij hoge 
uitzondering vacature. Is 
vaak niet moeilijk 
vrijwilligers vinden.  

Via lokale krant, werkt heel 
goed. 

Vacatures via website, mond 
tot mond reclame 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
 Passief met 
vrijwilligerspagina op 
website met verwijzing, 
mensen kunnen zich melden. 
Willen ook kijken naar 
actieve werving als de 
interne organisatie er klaar 
voor is. 

Ja, vacatures op website, 
soms ook persberichten en 
facebook. 

Via vacatures op website, 
sociale media. Maar beste 
werkt via huis-aan-huis 
kranten. 

Individuele vrijwilligers: 
vacature op website en 
centrales, soms oproep 
lokale krant (free publicity) 
Voor oprichten groepen: 
informatieavond+ 
excursie+werkdag.  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
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Veel met 
vrijwilligerscentrales, 
persartikelen, 
kennismakingsochtend.  

Vacatures via website (maar 
niet zo nodig, want 
vrijwilligers bieden zich zelf 
aan) 

Sociale media, persberichten 
(lokale krant, werkt het 
best). Vacaturebanken. 
Vrijwilligersplatform 
zelfdoeninerfgoedengroen 
(ook vacatures). Specifieke 
wervingscampagne 
Weidewachters/safari/Big5 
etc. 

Vacatures, plaatsen bij 
vrijwilligerscentrales, 
plaatselijke krantjes en 
website en online platforms, 
culturelevacatures.nl 
Organiseren nu ook speciale 
dag voor geïnteresseerde 
vrijwilligers om beter beeld 
te krijgen van hen en van het 
werk 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Niet, vrijwilligers dienen 
zichzelf aan. 

Natuurwerkzeeland.nl 
speciaal voor vacatures 
(voor alle groene 
organisaties 'groene 
coalitie'), partners maken 
weinig gebruik van. Ook via 
vrijwilligerscentrales. Gaat 
redelijk, vooral Walcheren. 
Soms ook via persbericht in 
huis-aan-huis-kranten. 

Vacatures op site, mond tot 
mond.  

Geen vacatures. We hebben 
sowieso een behoorlijke 
naamsbekendheid, daardoor 
vaak rechtstreekse 
aanmeldingen via onze site. 
Verder veel mondelinge 
reclame via de huidige 
vrijwilligers. Daarnaast 
staan wij regelmatig op 
lokale evenementen. Ook 
zijn we aangesloten bij de 
vrijwilligerscentrale en ook 
lopen er contacten met 
gemeente UWV voor inzet 
bijstandgerechtigden 

Limburgs Landschap IKL 
  

Mond-tot mondreclame, 
facebook, 
advertentie/artikel huis-aan-
huis vrijwilligerscentrales, 
website 

 Cursussen organiseren + 
activiteiten organiseren 
waaraan mensen kunnen 
meedoen. Werving d.m.v. 
stukjes in krant, facebook, 
en database van 
geïnteresseerden in outlook 
op basis postcode. We 
vragen continu mensen bij 
onze werkdagen. 

   

4. Selectie – Selecteren jullie je vrijwilligers? 

 

Korte analyse resultaat 

De meerderheid van de organisaties selecteert zijn vrijwilligers. Bijvoorbeeld Kasteel Duivenvoorde 

en Landschapsbeheer Oss. Zeker bij de directe/eigen vrijwilligers gebeurt dit vaak. Meestal in 

combinatie met een intakegesprek en soms ook een proeftijd. Bij de zelfstandige groepen wordt dit 

aan de groepen zelf overgelaten, zoals bij de Landschapsbeheerorganisaties. Ook is er verschil in 

functie: bij ‘cruciale functies’ en functies waarvoor specifieke capaciteiten nodig zijn (coördinator, 

gids, werkplaatsbeheerder etc.) wordt eigenlijk altijd geselecteerd, bij meer algemene functies 

(groenbeheerders) gebeurt dit veel minder vaak.  

Kans: Dit thema leeft niet enorm, maar desgewenst kunnen organisaties uitwisselen hoe ze hun 

vrijwilligers selecteren.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
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Sowieso eerst 
kennismakingsgesprek. 
Verder hangt selectie af van 
de taken: daar waar 
specifieke vaardigheden 
worden verwacht, wordt er 
geselecteerd door middel 
van een gesprek. Bij “open 
sollicitaties” wordt gekeken 
of er taken zijn die passen bij 
de kennis/vaardigheden. Of 
dat er mogelijkheden tot 
begeleiding zijn als iemand 
een rugzakje heeft. 

Voor specifieke 
vrijwilligersfuncties 
(monitoring, baliefuncties, 
boa's, gidsen) wel maar voor 
beheer niet. 

Selectie gebeurt vooral 
lokaal, gebeurt 
waarschijnlijk nauwelijks. 
Landelijke vrijwilligers wel 
selectie. 

ja, filter via formulier = 
eerste selectie 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee, niet echt. 
Vrijwilligersgroepen doen 
dat wel. 

Nee, laten dat aan 
vrijwilligersteams over. Wel 
proeftijd. 

Ja, we doen altijd en 
intakegesprek (er is een 
formulier) en daarna 
eventueel een proefdag. De 
toeloop is niet groot dus 
selecteren uit een aantal 
kandidaten is niet aan de 
orde tot nu toe. 

Ja, voor specifieke functies 
zoals gastdocent scholen, 
promotiekraam. (Vaak gaat 
het ook andersom, mensen 
melden zich, dan zoeken 
naar geschikte plek.) 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee, iedereen is welkom Ja, eerst telefoontje, dan 

intakegesprek (met 
formulier). Selectie hangt af 
van functieprofiel. 

Ja, na 
kennismakingsgesprek. 

 Ja 

Landschapsbeheer 
Flevoland 

Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland 

Nationale Park Hoge 
Veluwe 

Nee, werken als professional 
met ze samen, is dan niet 
nodig  

Ja Bij uitzondering, alleen bij 
directe vrijwilligers 

Ja 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee, maar we kijken wel wat 
past bij de wensen van de 
vrijwilliger en de mogelijke 
activiteit bij het waterschap. 

Divers, sommige teams doen 
dat wel, anderen doen dat 
niet. Wel altijd 
kennismakingsgesprek 
(maar meestal zonder 
consequenties). Wel 
proefperiode met 
evaluatiegesprek, is ook 
vorm van selectie  

Ja, maar eerst proeftijd. 
Voor specifieke functies wel 
meteen solliciteren 
(coördinator bv) 

Ja, door proefperiode van 
drie maanden, dan gesprek. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, ten dele. Namelijk eerst 
proefperiode. 

Ja (Eerst 
kennismakingsgesprek, 
daarna aan de slag en kijken 
hoe het loopt. Na een aantal 
weken evalueren of het 
wederzijds bevalt. Zo ja, dan 
vrijwilligersovereenkomst.) 

Soms, uit ervaring blijkt dat 
het wel belangrijk is. Meeste 
is aan de groepen.  

Ja  

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Ja, deels. Gidsen Saeftinge 
eerst opgeleid, ook soort 
selectie. Bij tellers inschatten 
of ze taak kunnen. 

Nee, maar sturen wel een 
beetje, geen strenge selectie. 
Willen mensen kans geven. 

Nee, maar sturen wel in de 
goede richting 

Ja, na aanmelding volgt een 
intakegesprek, aan de hand 
daarvan worden 
vervolgafspraken gemaakt 
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Limburgs Landschap IKL 
   Ja Nee, we hebben ook 

nauwelijks eigen 
vrijwilligers, bij activiteiten 
zijn het deelnemers, 
iedereen mag meedoen 
(maar let wel op dat het 
goed gaat). 

   

5. Intake – Voeren jullie een intakegesprek?  

 

Korte analyse resultaat 

Vrijwel alle organisaties voeren een intakegesprek met vrijwilligers in spe, bijvoorbeeld Groninger 

Landschap of Goois Natuurreservaat. Het gaat dan om de directe/eigen vrijwilligers. Dit gebeurt soms 

telefonisch, meestal face-to-face. Vaak vindt daarna selectie plaats, soms na een voorselectie d.m.v. 

een telefonisch voorgesprek of toesturen van de c.v. van de vrijwilliger.  

Voor nieuwe groepen worden vaak informatie-avonden georganiseerd, dat je als een soort 

intakegesprek kunt beschouwen, zoals bij Landschap Erfgoed Utrecht.  

Kans: net als bij bovenstaande vraag is dit een thema dat niet erg leeft, d.w.z. het is ingeburgerd 

(business as usual).  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja Ja, maar op de ene plek 

wordt daar consequenter en 
serieuzer mee omgegaan 
dan elders. 

Gebeurt steeds meer (ook bij 
Gidsencursus) 

ja 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Wel met een nieuwe groep, 
individueel niet. 

Ja, ook exitgesprek 
(evaluatie) 

Ja. Ja 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, soms, als ze 
ons/vrijwilligersgroepen nog 
niet kennen. 

Ja (met formulier) Ja  Ja 

Landschapsbeheer 
Flevoland 

Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland 

Nationale Park Hoge 
Veluwe 

Nee Ja, dan ook selectie. Alleen bij directe vrijwilligers ja 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
 Ja Ja, telefonisch; waarbij 

belangstellingsregistratie 
plaatsvindt en breder wordt 
gekeken wordt dan naar 
specifieke functie waarop is 
gereageerd.  

Ja, alleen voor specifieke 
vrijwilligers. 
Groepsbijeenkomst voor 
nieuwe vrijwilligersgroepen 
fungeren ook als soort 
intakegesprek. 

Ja, met individuele 
vrijwilliger 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, soms twee (eerste 
centraal, dan coordinator 
vrijw. groep) 

ja Ja, voor projecten.  Ja 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Ja Ja  Ja Ja, zie boven 

Limburgs Landschap IKL 
   Meestal  Nee, alleen bij enkele 

directe vrijwilligers 
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B. Aantallen, indeling en registratie vrijwilligers 
 

6. Vrijwilligerscategorieën –  Delen jullie de vrijwilligers in categorieën in en zo ja welke? 

Korte analyse resultaat 

Vrijwel iedereen deelt zijn vrijwilligers in categorieën in. Daarbij zie je verschillende hoofdindelingen: 

1. Directe/eigen vrijwilligers versus zelfstandige vrijwilligers(groepen). Laatste onder te 

verdelen in bewonersgroepen en zelfstandige ‘mobiele’ groepen.  

2. Inhoudelijke categorieën: Beheer, publiek, monitoring etc. 

3. Incidentele/projectmatige vrijwilligers (ook deelnemers genoemd) versus vaste vrijwilligers 

4. Coördinatoren versus ‘gewone’ vrijwilligers 

5. Doordeweekse versus weekendvrijwilligers 

6. Buiten versus binnen. 

 

Inhoudelijke categorieën 

1. Groenbeheerders (zagen, maaien, knotten etc.) 

2. Publieksvrijwilligers (gidsen, educatie, gastheren/gastvrouwen (lichte horeca), bezoekerscentra, 

lezingen, promokramen, werving) 

3. Belangenbehartiging 

4. Toezichthouders/vrijwillige Boa’s 

5. Monitoringsvrijwilligers 

6. Soortenvrijwilligers (gericht op beschermen/helpen specifieke groepen dieren of planten zoals 

weidevogels beschermen, uilen ringen etc.) 

7. Bestuurders 

8. Organisatievrijwilligers (administratie, communicatie) 

9. Wandelpadvrijwilligers 

10. Schaapsherders 

11. Objectvrijwilligers (molenaars, schippers) 

12. Klusjesmannen (gereedschapsdepotbeheerders, schilders, timmermannen etc.) 

13. Collectie- en archiefbeheerders 

14. Doelgroepvrijwilligers (begeleiding scholen, senioren etc.) 

 

Welke indeling de organisaties gebruiken hangt af van het type organisatie(terreinbeheerder/ 

particulier of landschapsbeheer/IVN), maar ook van het eigen gehanteerde organisatiemodel. 

Vanzelfsprekend heeft de indeling ook te maken met de aanwezigheid van al of niet te beheren 

gebouwen en terreinen.  

Kans: Met elkaar een taal afspreken van de verschillende categorieën, zodat kennis beter uitgewisseld 

kan worden en er makkelijker kan worden samengewerkt. Vergelijkbaar met landelijke SNL-taal. Nu 

heeft iedereen eigen indeling en interpretatie van de begrippen. Ook belangrijk voor eenduidige en 

gezamenlijke verantwoording richting subsidieverleners (in bijvoorbeeld Noord-Holland is dit een 

issue). Jaarlijks kan er dan een gemakkelijker een jaarverslag gemaakt worden waardoor op den duur 

trends zichtbaar worden etc. etc.  

 

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
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Ja: Beheer, 
Publiekscontact, 
Inventarisatie, 
Ondersteunende 
werkzaamheden, 
Belangenbehartiging 

Beheer en onderhoud, 
Inventarisatie en 
monitoring, Voorlichting en 
educatie, Administratie en 
organisatie, BOA en overig 

Kader (bestuursleden en 
coördinatoren) en losse 
vrijwilligers. Verder 
indeling in monitoring, 
educatie/voorlichting, 
beheer en in landelijke 
vrijwilligers (enkele 
tientallen) en lokale 
vrijwilligers 

Inventariseerders, mede-
toezichthouders/boa's, beheer 
en onderhoud, en 
voorlichting&promotie. Bestuur, 
commissies 

Landschapsbeheer 
Friesland Groninger Landschap 

Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Doordeweeks, zaterdags, 
eigen (groepen met 
overeenkomst), op afstand 
(groepen zonder 
overeenkomst). Daarnaast 
inhoudelijk: 
dorpsbosvrijwilligers, 
wandelpad, hoogstam, 
natuurgroepen, 
eendenkooi. 

Ja, voorzitters, 
secretarissen, 
penningmeesters, 
gastgevers, gidsen, groene 
buitenmedewerkers, 
molenaars, 
inventariseerders 

Ja, Regelmatige 
Vrijwilligers RV (vaste 
vrijwilligers die structureel 
meedoen in de veldploeg, 
projectbureauvrijwilligers, 
werkplaats en brigade 
coördinatoren), 
Brigadevrijwilligers BV 
(min of meer 
onafhankelijke groepen 
die ondersteund worden 
door LBG), Vrijwilligers op 
locatie (LV) (zelfstandig 
draaiende groepen op 
vaste terreinen 
ondersteund door LBG, bijv 
met gereedschap), Externe 
Vrijwilligers (incidentele 
vrijwilligers, bijv NWD NL-
Doet, basisscholen, MAS). 

Inventariseren, lezingen, gidsen, 
infocentra, 
molen/kerk/havezate, 
promoteam, kinderteam, 
scholenteam, beheerteam, etc. 
Allemaal 1 professionele 
coördinator, is aanspreekpunt. 

Landschapsbeheer 
Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
2 hoofdgroepen: 1. 
Vrijwilligers bij 
bewonersgroepen (aan 
dorp gebonden) en 2. 
vrijwilligers bij 
vrijwilligersgroepen (meer 
in buitengebieden): 
zorgboerderijen, scholen en 
vaste vrijwilligersgroepen 
(fruitbomen, jeneverbes, 
zandhagedis) 

Ja, Snoeien&groeien 
(beheer), 
Begeleiden&beheren 
(vrijwillige boswachters, 
schaapherders, mentoren), 
Voorlichting&Werving, 
Tellen&beschermen (tellen, 
weidevogelbescherming)  

Ja: groene vrijwilligers 
(beheerders), excursie, 
archief, wandelvrijwilligers 
(wandelen met oudere 
mensen), boa's, fotografen 

 Beheerders, 
gastvrouw/gastheer 
bezoekerscentra, gidsen, 
promoteam, monitorders. 

Landschapsbeheer 
Flevoland 

Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Ja, maar dit is 
projectgebonden 
(ringslangen, weidevogels, 
bewonersgroepen, pr, 
kuierlatten, 
landschapsonderhoud etc. 

Vaste vrijwilligers-
incidentele vrijwilligers. 
Terreinvrijwilligers, 
boswachters, molenaars, 
kasteelvrijwilligers, parken, 
promoteam, 
evenemententeam, 
kantoorvrijwilligers, 
fotografen, tekstschrijvers 
etcetera.  

Direct 516 
(klompenpaden) en 
indirecte vrijwilligers 7500. 
Maar ook categorieën 
inhoudelijk, zie folder. Wel 
totaal aantal, geen 
uitsplitsing. 

ANWB, Vrienden van Hoge 
Veluwe, evenementen 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap 

Landschap Erfgoed 
Utrecht Landschap Noord-Holland 
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 Monitoring (vis), 
waterbeheer en rondleiders 
(waterzuivering en 
gemalen) 

Terreinbeheer (per 
beheereenheid diverse 
teams met coördinator) en 
communicatie 
(informatiecentrum, gidsen, 
leden promoteam, 
schippers, 
kinderactiviteiten, 
bestuursfunctie). Elk 
vrijwilligersteam heeft 
eigen bestuurtje 

Ja. Directe en indirecte 
vrijwilligers. 
Dagvrijwilligers en 
structurele vrijwilligers. 
Daarnaast inhoudelijk: 
landschapsbeheer, 
klompenpaden, 
weidevogels, 
landschapsinventarisatie, 
ANV's, overig (ook 
erfgoedgroepen) 

Ja. Inhoudelijke indeling: beheer, 
soortenbeschermer/onderzoeker, 
excursievrijwilligers/gastheer, 
overig (balie, kantoor). Maar ook 
indeling: zelfstandige groepen - 
begeleid door boswachter. En 
indeling: terrein van anderen - 
eigen terrein.  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja: Beheer, onderzoek, 
excursie&promotie, overig 

Landschapsonderhoud, 
gidsen (vaak ook voor 
andere organisaties actief), 
bezoekerscentra 
(gastheer/gastvrouw), 
monitorders, schippers, 
promoteam, 
kantoorvrijwilligers, 
ambassadeurs (enkele), 
molenaars 

Nee, wel projectgewijs, is 
ook soort indeling. 

Binnen-buiten. binnen: o.a. 
pr/sponsoring, administratie, 
huishoudelijke dienst, 
collectiebeheerders, archief, 
gastvrouwen/catering, gidsen. 
Buiten: parkvrijwilligers (maaien, 
wieden etc.) 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Gidsen (belangrijkste, 
Saeftinge aparte groep), 
niet-gidsen: tellers, fotohut, 
agrarisch natuurbeheer, 
vogelringers 

Ja, directe vrijwilligers en 
zelfstandige groepen. 
Andere indeling: Incidentele 
en vaste. Verder indeling op 
thema: 
landschapsonderhoud, 
cultuurhistorie, soorten, 
wandelpaden, 
bewonersgroepen, scholen, 
zorggroepen. 

BL-vrijwilligers (eigen 
terrein)  versus 
landschapsbeheer (terrein 
van anderen). BL: 
beheervrijwilligers, 
educatie (infopunt en 
gidsen en scholieren), 
bouwploeg, monitoring. 
Landschapsbeheer: 
vrijwillig 
landschapsbeheer, 
weidevogels, uilen en 
netwerk 
vleermuizen/steenmarters.  

Iedereen is bij ons algemeen 
vrijwilliger landschapsbeheer. 
Uiteraard hebben we binnen 
onze stichting diverse deeltaken, 
hiertoe worden op basis van 
interesses en kwaliteiten 
vrijwilligers ingezet. Er is een 
organogram 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja in vaste vrijwilligers 

(organisatie), gidsen, werk- 
en beheergroepen 
(bosbeheer, inventariseren, 
herders, toezichthouders, 
molenaars, moestuin), 
eenmalige vrijwilligers, 
overige organisaties 
(boomplantdagen, 

 Inhoudelijk: 
hakhoutbrigade, 
geelbuikvuurpad, MAS, 
basisscholen, 
vleermuizengroep, 
kerkhuilengroep, ommetjes, 
vliegend hertgroep, 
hoogstambrigades, 
natuurwerkdag, steenuil, 
weidevogels. 

  

 

7. Aantal vrijwilligers – Hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Hoeveel per categorie indien 

bekend?  

 

Bijna alle organisaties weten ongeveer hoeveel vrijwilligers zij faciliteren. Onderstaand het aantal per 

organisatie dat naar schatting in totaal om ca 80.000 gaat, waarvan ca 16.000 ‘vaste/eigen 

vrijwilligers’ bij terreinbeheerders/particulieren en landschapsbeheerorganisaties, ca. 35.000 ‘vaste’ 

vrijwilligers bij zelfstandige vrijwilligersgroepen en ca 27.000 incidentele deelnemers. Daarbij moet 

worden aangetekend dat er nog flink wat ruis zit in de aantallen: 
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 Het aantal vaste, maar vooral het aantal incidentele vrijwilligers wordt niet altijd goed 

bijgehouden. Sommige organisaties (met name provinciale Landschapsbeheerorganisaties) 

noteren ook de incidentele vrijwilligers, die hieronder dus meestal ook zijn meegeteld. Met name 

terreinbeheerders doen dit niet, waardoor de waarden bij deze groep hoger hadden kunnen zijn.  

 Er is sprake van dubbeltellingen, maar hoeveel is onbekend. IVN vrijwilligers die buiten werken 

worden vaak ook door Landschapsbeheer ondersteund. Vrijwilligers die ondersteund worden 

door Landschapsbeheer zijn ook actief op terreinen van terreinbeheerders en worden daar soms 

ook meegeteld. Ook zijn er individuen die bijvoorbeeld zowel bij Staatsbosbeheer als een 

provinciaal Landschap vrijwilliger zijn.  

Kans: Door jaarlijks een (provinciaal/landelijk) jaarverslag te maken wordt duidelijk om hoeveel 

vrijwilligers het gaat, waardoor trends duidelijker worden en verantwoording van de ondersteuning 

vergemakkelijkt wordt. De nieuwe database, verbonden aan de E-learning bied hiervoor mogelijk ook 

een bron. Bekijk ook of je de inzet in uren en/of output (wat doen ze) kunt laten zien. Het wordt dan 

duidelijk wat het belang is van het vrijwilligerswerk voor de sector, zeker als dit gecombineerd wordt 

met het bijhouden van de werkzaamheden. Door aantallen te weten is er makkelijker beleid te 

maken. Steekproefsgewijs kan gekeken worden om hoeveel dubbeltellingen het gaat. Zie verder de 

kans in de vorige vraag.  

Kans: combineer de opzet van een indeling in categorieën met afspraken over de kwantiteit van de 

inzet van vrijwilligers en eventueel de kwantitatieve output, waarmee de inzet wellicht zelfs 

kwantitatief gewaardeerd kan worden. Daarmee kan het vrijwilligerswerk zich een vastere positie in 

de groene wereld veroveren.  

 

Samenvatting schatting aantallen vrijwilligers 
 Schatting aantal eigen/vaste 

vrijwilligers bij 
terreinbeheerders/particulieren en 
Landschapsbeheerorganisaties 

17.000   

Schatting aantal vaste vrijwilligers bij 
zelfstandige vrijwilligersgroepen 

35.000 

Waarschijnlijk grootste deel 
ontbrekende gegevens 
Landschapsbeheer Gld. valt in 
deze groep. 

Schatting aantal incidentele vrijwilligers 28.000 

Zal nog hoger zijn door missen 
gegevens terreinbeheerders en 
deels Landschapsbeheer 
Gelderland 

Totaal 80.000 

Als je de vrijwilligers van de 
soortbeschermende organisaties 
en KNNV meetelt, zou je nog 
duizenden hoger uitkomen, te 
verminderen met dubbeltellingen. 

 

Totaal aantal vrijwilligers 
      

Opmerking 
Gegevens uit resultaten 
interviews 

  
Uitsplitsing, indien bekend 

  Totaal vaste + incidentele vrijw. 80.568   16.308 30.014 27.765 6.481 
 

Organisatie     
Eigen 
vrijw. 

Zelfst. 
Groepen 

Inciden-
teel 

Niet in-
gedeeld 

 Natuurmonumenten 4.340 
 

4.340     0  

Staatsbosbeheer 7.021 
 

5.750 1.250   21  
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IVN 9.000 
 

  9.000   0  

Fryske Gea 340 
 

340     0  

Landschapsbeheer Friesland 1.200 
 

175 100 1.000 -75  

Groninger Landschap 400 
 

400     0  

Landschapsbeheer Groningen 2.159 
 

28 709 1.422 0 van gegevens jaarverslag 

Drents Landschap 275 
 

275     0  

Landschapsbeheer Drenthe 5.207 
 

10 3.037 2.160 0 van gegevens jaarverslag 

Landschap Overijssel 7.492 
 

350 3.200 3.750 192  

Stichting IJssellandschap 47 
 

47     0  

Flevolandschap 150 
 

      150 

verdeling lastig vanwege dubbele functies 

Landschapsbeheer Flevoland 2.530 
 

488 2.042   0  

Geldersch Landschap en Kasteelen 700 
 

700     0  

Landschapsbeheer Gelderland 8.000 
 

    1.732 6.268 

1732 is Natuurwerkdag, verder geen 
gegevens 

Nationale Park Hoge Veluwe 325 
 

  325   0  

Waterschap Vallei en Veluwe 250 
 

250     0  

Utrechts Landschap 580 
 

580     0  

Landschap Erfgoed Utrecht 5.393 
 

74 2.335 2.984 0  

Landschap Noord-Holland 5.900 
 

570 1.400 4.000 -70  

Goois Natuurreservaat 500 
 

325   180 -5  

Zuid-Hollands Landschap 315 
 

315     0  

De Groene Motor 5.030 
 

30 3.000 2.000 0 grove schatting 

Kasteel Duivenvoorde 125 
 

125     0  

Zeeuwse Landschap 110 
 

110     0  

Landschapsbeheer Zeeland 3.152 
 

  1.166 1.986 0  

Brabants Landschap 2.580 
 

230 2.350   0  

Landschapsbeheer Oss 130 
 

130     0  

Limburgs Landschap 487 
 

387 100   0  

IKL 6.830 
 

279 6.551 0 

Gegevens 2014. Geen duidelijk onderscheid 
tussen 'vaste/eigen' en zelfstandige 
vrijwilligers. Getalsmatig nu opgeteld bij 
groep 'vaste/eigen'.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Totaal 4.340 vaste 
vrijwilligers per 31 december 
2015. Onderverdeling: (NB 
sommige vrijw. werken op 
meer taakvelden): Beheer 
2.200, Publiekscontact 1.758, 
Inventarisatie 934, Onderst. 
Werkzaamheden 376, 
Belangenbehartiging 38 

Beheer en onderhoud: 2520, 
Inventarisatie en monitoring: 
1704, Voorlichting en 
educatie: 1754, Administratie 
en organisatie: 59, Boa: 20, 
Overig: 494, onbekend: 
470.(Per 8/8/16) 

ca 9000 vrijwilligers, sterk 
variërend in mate van 
activiteit: van wekelijks tot 
incidenteel. Geen gegevens 
per categorie. 

340 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 
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Directe vrijwilligers 150-200 
(groeiend, want pas net mee 
begonnen), overigen zijn niet 
direct aan ons verbonden, 
maar worden wel 
ondersteund. Nog ca 100 
andere vrijwilligers. 
Daarnaast ca 1000 
incidentele vrijwilligers. 
Totaal ca 1200 

Ongeveer 400.  2.159 (zie kerndata) 275 vrijwilligers. Ongeveer 20 
per team. 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ruim 5.000. 10 eigen 
vrijwilligers, 3037 bij 
zelfstandige groepen, 2160 
incidentele vrijwilligers 
(Natuurwerkdag etc.) 
 

Totaal 7492, bestaat uit 
eigen vrijwilligers (350), 
aangesloten 
vrijwilligersgroepen (3200, 
deels ook op eigen terrein, 
daarvan ca 2500 op snoeien 
en groeien, ca 25 begeleiden 
en beheren, 100 voorlichting, 
tellen en beschermen 700), 
deelnemers activiteiten 
(3750).  

8 wandelvrijwilligers, 2 
archiefvrijwilligers, 4 
excursievrijwilligers, 15 
zaterdagvrijwilligers (beheer), 
13 dinsdagvrijwilligers 
(beheer), 2 
fotografievrijwilligers, 4 losse 
flodders,2 
asielzoekersvrijwilligers. 

 150 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

2530 vrijwilligers 
(structurele+incidentele). 
Basisscholieren 1500, MaS 
12, Natuurwerkdag 530, 
soortenbeheer 162, 
monitoring 121, 
landschapsonderhoud 192, 
organisatie 13 

Totaal 700. Terreinbeheer: 
189, Communicatie: 140, 
Kasteel: 126, Evenementen: 
63, Boswachter: 56, 
Bezoekerscentrum: 56, 
Moestuin: 42, Monitoring: 
35. 

Totaal 8.000 
(vaste+incidentele). Geen 
cijfers per categorie, wel 
aantal groepen per categorie. 
Cultuurhistorie, 
weide/boerenlandvogels, 
klompenpaden, 
Landschapsmonitoring, 
bewonersgroepen, 
soortenbehoud, 
Landschapsbeheer, 
hoogstambrigades, 
landgoedgroepen 

Vrienden: 325 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Gidsen: 15, vismonitoring: 10 
a 15, beekgroep: 200 a 250. 
Mix van vaste mensen die 
vaak komen en af en toe 
komen. 

Totaal 580, Terreinbeheer: 
180, Communicatie 400  

Totaal: 5393. Basisschool: 
537, Middelbare school: 
1266, Natuurwerkdag: 1050, 
Wandelpad: 343, 
soortenvrijwilligers-beheer: 
350, monitoring: 43, 
Landschapsonderhoud: 1228, 
bedrijfsdagen: 131, 
organisatie: 74, overig: 371 

Beheer ca. 4430; 
bescherming/onderzoek 
1400; excursies 60; overig 10.  
Eigen terreinen 500; 
terreinen derden 5400  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
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300-350 vaste vrijwilligers 
Beheer 150, Onderzoek 100, 
excursiepromotie 35 + 
eenmalige 
werkdagen/projecten=180 

315 vrijwilligers, waarvan 74 
gidsen, 23 baliemedewerkers 
Bezoekerscentrum, 166 
landschapsonderhoud, 20 
schippers, 13 kantoor/overig, 
19 monitoring/overig 
(sommige vrijwilligers hebben 
meerdere functies, zij zijn bv 
enkele keren per jaar gids en 
1x per week 
landschapsonderhoud) 

Een ruwe schatting van het 
aantal vrijwilligers bij de 
groepen die De Groene Motor 
ondersteunt bedraagt 5000,  
dit is inclusief betrokkenen bij 
losse evenementen als de 
natuurwerkdag. 

125. Buiten ca 20, binnen 105 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 

Totaal 110 vrijwilligers. 
Gidsen: 42 
(natuurgebieden)+42 
(Saeftinge), niet-gidsen 25.  

 3152 totaal, incidentele 
1986, vaste 1166 

Totaal 2580 (zonder 
incidentele vrijwilligers). BL: 
(eigen terrein): 
terreinbeheerders 140, 
voorlichting 30, monitoring 
50, bouwploeg 10.     
Landschapsbeheer: (niet 
eigen terrein): 
landschapsbeheer 1300, 
weidevogelbeheer 700, 
vrijwilligers uilen 300, 
vleermuizen 50.  

Ongeveer 130 

Limburgs Landschap IKL 
  387 vaste vrijwilligers (alles 

bovenstaand behalve 
eenmalige en overige 
organisaties). Daarnaast ook 
100 vrijwilligers NP 
Maasduinen ook 
gecoördineerd door LL ism 
IVN.  

In 2013 ca 7.000, nu minder 
vooral omdat er op een 
andere manier geteld wordt, 
aantal is nu onbekend maar 
loopt in 1.000-en.  

   

8. Leeftijd – Wat is de leeftijdsverdeling (los van de categorieën) van de vrijwilligers? % 0-

20 jaar, 20-40 jaar, 40-60 jaar, 60-80 jaar, 80+ 

 

Korte analyse resultaat 

Verreweg het grootst aantal vrijwilligers is te vinden in de leeftijdsklasse 60-80. Hierbij moet worden 

aangetekend dat deze gemiddelden niet gewogen zijn naar het aantal vrijwilligers per organisatie. 

Dus een organisatie met veel vrijwilligers telt even zwaar als een organisatie met weinig vrijwilligers. 

Bij deze cijfers zijn de volgende opmerkingen te maken: 

 De gemiddelde cijfers geven vooral een beeld van de leeftijdsverdeling van de vaste vrijwilligers, 

al dan niet zelfstandig georganiseerd. 

 Bij de organisaties waar de groep 0-20 relatief hoog is, gaat dit met name om scholenprojecten. 

 De organisaties die zich ook incidentele vrijwilligers (zoals Natuurwerkdag) meetellen, of zich 

richten op bewonersgroepen melden een lagere leeftijdsscore.  

 De gegevens van Staatsbosbeheer laten zien dat het aantal vrijwilligers per leeftijdscategorie 

gestaag toeneemt tot 70 jaar, waarna het snel afneemt. Zie scan leeftijdstabel hieronder.  

Kans: door gezamenlijk af te spreken hoe we de leeftijd berekenen, kunnen de cijfers beter beoordeeld 

worden. Cruciale vragen als ‘wordt de gemiddelde leeftijd nu hoger of niet’ kunnen dan beantwoord 
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worden, waardoor er beleid uitgewerkt kan worden. Nu lopen er veel cijfers door elkaar, waardoor 

het interpreteren nattevingerwerk is.  

Deze gegevens geven een basis om zich als organisatie en als geheel te richten op specifieke 

leeftijdsgroepen, die elk eigen vereisten hebben.  

 

Gemiddelde 4,3% 6,2% 30,3% 58,0% 1,4%   Opmerking 

Leeftijdsklasse 0-20 20-
40 

40-60 60-80 80+ overig  

Organisatie              

Natuurmonumenten 0,3 7,3 27,1 63,1 2 0,2  

Staatsbosbeheer 1 8 34 55 1 1  

IVN 1 6 35 57 1 0  

Fryske Gea 1 10 34 50 5 0  

Landschapsbeheer Friesland           100 Onbekend, accent op 40-60 en 60-80, 
maar ook veel kinderen Je school kan 
de boom in 

Groninger Landschap           100 Onbekend  

Landschapsbeheer Groningen 0 20 40 40 0 0 Veel in 40-60 klasse vanwege 
werkzoekenden 

Drents Landschap 0 6 26 67 1 0  

Landschapsbeheer Drenthe           100 Geen cijfers bekend, voornamelijk 60+ 

Landschap Overijssel 15 4 35 45 1 0 WR: relatief veel jeugd vanwege 
schoolactiviteiten, zijn geen vaste 
vrijwilligers vermoed ik 

Stichting Ijssellandschap 0 0 25 75 0 0 Grove schatting 

Flevolandschap           100  

Landschapsbeheer Flevoland           100 Onbekend 

Geldersch Landschap en Kasteelen 0,5 4,8 29 64,1 1,6 0 Getallen in andere blokken, schattend 
omgezet 

Landschapsbeheer Gelderland 10 10 40 40 0 0 WR: Relatief veel jeugd, vanwege 
schoolactiviteiten, zijn geen vast 
vrijwilligers vermoed ik 

Nationale Park Hoge Veluwe           100  

Waterschap Vallei en Veluwe 0 2 5 93   0  

Utrechts Landschap 1 4 20 75   0  

Landschap Erfgoed Utrecht 10 4 80 5 1 0 Schatting. WR: leeftijdgroep 40-60 wel 
erg veel vertegenwoordigd in 
vergelijking met andere organisaties, 
jeugd veel vanwege Je school kan de 
boom in 

Landschap Noord-Holland           100 Te grove schatting voor indeling 

Goois Natuurreservaat 0 10 20 69 1 0  

Zuid-Hollands Landschap 1,4 3,5 23,9 69,6 1,6 0  

De Groene Motor           100 Te grove schatting voor indeling. Bij 
bewonersgroepen gem. leeftijd lager. 

Kasteel Duivenvoorde 0 3 50 45 2 0  

Zeeuwse Landschap 0 5 5 90 0 0  

Landschapsbeheer Zeeland 0 5 50 40 5 0 Bij incidentele vrijwilligers ligt gem. 
lager (o.a. door schoolgroepen) 

Brabants Landschap 0 6 21 72 1 0  

Landschapsbeheer Oss           100 Te grove schatting voor indeling, gem. 
leeftijd is 63 

Limburgs Landschap           100 Te grove schatting voor indeling 

IKL 45 5 5 45   0 Grove schatting omgezet in klassen 

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
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In %: 0-19= 0,3%, 20-
39=7,3%, 40-59=27,1%, 60-
79=63,1%, 80+=2,0% 

0-20: 1%, 20-40: 8%, 40-60: 
34%, 60-80: 55%, 80+:1% 

Benadering: 0-40: 7%, 40-50: 
10%, 50-60: 25%, 60-70: 42%, 
>70: 15%.    

Schatting: 0-20jr: 1%, 20-40jr 
10%, 40-60 jr 34%, 60-80jr 
50%, 80+jr 5% 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Niet onderzocht, maar accent 
ligt op ouderen, 40-60 en 60-
80. Maar ook Je School kan 
de Boom in (veel kinderen 
1500-2000 jaarlijks).  

Geen gegevens. 20-40 jaar 20%;  40-60 jaar 
40%; 60-80 jaar 40 % (veel in 
40-60 vanwege 
werkzoekenden!) 

0-20=0%, 20-40=6%, 40-
60=26%, 60-80=67%, 80+=1% 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
geen cijfers bekend, 
voornamelijk 60+ 

Inschatting: 0-20=15%, 20-
40=4%, 40-60=35%, 60-
80=45%, 80+1% 

Ik weet dit niet precies. Ik ga 
uit van 25% tussen de 40-60 
jaar en 75% tussen de 60 - 80 
jaar 

40 - 60 jaar 30%, 60 - 80 jaar 

70 % 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Weet niet precies, wel bekend 
hoeveel onder 12 en ouder 
12. Bij scholieren/MAS gaat 
het om incidentele 
vrijwilligers. Weidevogelaars 
zijn ouder, bewonersgroepen 
jonger, en middelbare 
scholieren natuurlijk ook 
jong. 

0-25 jaar: 0,3%, 25-35 jaar: 
1,6%, 36-45 jaar: 6%, 46-55 
jaar; 9,5%, 56-65 jaar: 33%, 
66-75 jaar: 41,3%, 75+: 8,3% 

Schatting: 10% 0-20 jaar, 
10% 20-40 jaar, 40% 40-60 
jaar, 40% 60-80 jaar.  

Geen gegevens aangeleverd. 
Onbekend?  

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
0-20:0%, 20-40 2%, 40-60 5%, 
60-80 93% 

Schatting: 0-20=1%, 20-
40:=4%, 40-60= 20%, 60-
80=75%, 80+=0% 

0-20 = 10% 20-40=4% 40-
60=80% 60-80=5% 80+=1% 
Door Je School Kan de Boom 
in veel scholieren die dagje 
vrijwilligerswerkdoen.  

Schatting >80%= 50+; >75% = 
60+. Dit gaat om 'vaste' 
vrijwilligers(groepen).  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Schatting: 0-20=0%, 20-
40=10%, 40-60=20%, 60-
80=69%, 80+=1% 

315 vrijwilligers, waarvan 
225 mannen en 90 vrouwen. 
Van 184 vrijwilligers is een 
geboortedatum bekend. 
Daarvan 0-30: 2,2%, 30-40: 
2,7%, 40-50: 6,5%, 50-60: 
17,4%, 60-70: 53,3%, 70-80: 
16,3%, 80+: 1,6% 

Deze gegevens worden niet 
bijgehouden. Wel is het beeld 
dat er vergrijzing optreedt. 
Schatting is dat veel 
vrijwilligers in de categorie 
60+ vallen. Bij groepen actief 
in de stad (buurttuinen e.d.) 
ligt de gemiddelde leeftijd 
lager, dan bij groepen actief 
in het buitengebied. 

0-20=0%, 20-40=3%, 40-
60=50%, 60-80jr=45%, 80+= 
2% 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
0-20: 0%, 20-40: 5%, 40-60: 
5%, 60-80: 90%, 80+ 0% 

Vaste en incidentele: 35 % 0-
20 jaar, 10% 20-40 jaar, 30 % 
40-60 jaar, 20% 60-80 jaar, 
5% 80+  Alleen vaste: 0 % 0-
20 jaar, 5 % 20-40 jaar, 50% 
40-60 jaar, 40 % 60-80 jaar, 5 
% 80+ 

Voor een deel is het bekend: 
0-20: 0%, 20-40: 6%, 40-60: 
21%, 60-80: 72%, 80+ 2% 

Gemiddelde leeftijd is 63 jaar. 
80% tussen 50 en 70. 

Limburgs Landschap IKL 
  Gros 50+, ook werklozen iets 

jonger. Eenmalige zijn jonger 
(veel kinderen). 

ca 45% is 60+, 45% 0-20 
(scholen), 10% 20-60jr. 
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Leeftijdsgrafiek vrijwilligers Staatsbosbeheer peildatum 28 oktober 2016. Dit gaat om ‘vaste’ 

vrijwilligers. De grafiek laat goed zien dat het aantal vrijwilligers bij Staatsbosbeheer per 

leeftijdsgroep oploopt tot 66-70 om dan snel af te nemen.   

 

9. Leeftijdsbegrenzing – Hebben jullie een leeftijdsbegrenzing voor vrijwilligers en zo ja 

hoe hoog?  

 

korte analyse resultaat 

Vrijwel geen enkele organisatie heeft een leeftijdsbegrenzing. Het Nationale Park Hoge Veluwe (80) 

en het Goois Natuurreservaat (85) melden wel een leeftijdslimiet. Niettemin bleek uit de gesprekken 

dat het vaak wel een enigszins ongemakkelijk thema is dat zeker leeft omdat vrijwilligers sommige 

taken niet meer goed kunnen vervullen, bijvoorbeeld gastheerschap bij bezoekerscentra/kastelen, 

gidsen of beheer (veiligheid). Voor veel vrijwilligers heeft hun vrijwilligerswerk veel waarde, geeft zin 

aan het leven en levert sociale contacten op. Dat maakt afscheid nemen sociaal ongemakkelijk, 

terwijl het voor de organisatie wel noodzakelijk lijkt. Vaak wordt per geval bekeken of het nog gaat, 

meestal stoppen mensen uiteindelijk zelf, soms na aanraden van andere vrijwilligers of door druk van 

thuis. Veel organisaties melden dat een leeftijdsgrens arbitrair is, omdat sommige mensen van 80 

beter functioneren dan iemand van 60. Er wordt dan individueel naar gekeken.  

Kans: kennis uitwisselen hoe andere omgaan met ouder wordende vrijwilligers, zodat daar 

leeftijds/capaciteitsbewust beleid op gemaakt kan worden, per organisatie of gezamenlijk.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Nee. Nee, je mag bij ons 

vrijwilliger blijven tot je er bij 
neervalt 

Nee Nee 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee. Geen harde grens.  Nee, het komt niet voor dat 
mensen zo oud zijn dat we 
zeggen dat vw.werk te 
risicovol zou zijn. We hebben 
niet officieel een limiet. 

Nee 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
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Nee Nee Nee  Nee 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee Nee Nee, maar verzekering gaat 
tot 75 jaar (melden dat aan 
vrijwilligers). Vrijwilligers met 
meeste risico zijn zelfstandig, 
geen begrenzing nodig, 
stellen ze zelf als ze willen  

80 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee Nee Nee Nee  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, 85 jaar Nee Nee Nee, stoppen meestal zelf, 

maar willen wel gesprekken 
gaan voeren met mensen die 
het werk niet meer goed 
kunnen. 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee Nee, maar wel kijken of het 

nog veilig is per geval. 
Nee Nee, geen beperking, we 

hebben  3 vrijwilligers boven 
de 80 

Limburgs Landschap IKL 
  Nee Nee 

   

 

10. Basisregistratie –  Worden vrijwilligers geregistreerd? Wat registreren jullie dan van de 

vrijwilliger?  

 

Korte analyse resultaat 

Vrijwel elke organisatie registreert zijn vaste/eigen vrijwilligers. Minimaal N.A.W.- en emailgegevens, 

maar vaak ook geboortedatum, vrijwilligersgroep, functie, contactpersoon bij organisatie. Soms 

aangevuld met gegevens over gevolgde cursussen en behaalde certificaten, kleding(maat)  en 

werkafspraken. Van zelfstandige groepen bij met name provinciale organisaties Landschapsbeheeer 

is vaak alleen de gegevens van de coördinator bekend. Deze coördinator heeft dan weer eigen lijsten 

met info over zijn/haar vrijwilligers. 

Kans: gezamenlijke registratie omdat veel vrijwilligers bij verschillende organisaties werken. 

Registratie en aanpassing hoeft dan maar één keer en gegevens zijn accurater. De voor- en nadelen 

zouden uitgewerkt kunnen worden alvorens over te gaan op zo’n systeem.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, zie bijlage NAW-gegevens + 

geboortedatum. + o.a. geb. 
datum, email, gegevens 
mentoren, VOG etc. 
Vrijwilligersgroep 

Vrijwilligers zijn leden, dus ze 
zijn geregistreerd. NAW, 
leeftijd, functie, 
belangstellingsregistratie 
komt er langzaam bij. 

Ja, naw, email, geb.datum, 
lid/niet lid, type 
vrijwilligerswerk 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap Landschapsbeheer Groningen Drents Landschap 
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Naam, adresgegevens, groep 
worden vastgelegd. 

Ja, naam, adres, woonplaats, 
geb. datum, mailadres, 
leeftijd, datum in dienst, 
opleidingen, welk team en 
functie, documenten, 
diploma's. 

Ja, middels een 
registratieformulier, naam, 
adres, geb.dat. tel.nr. E-mail, 
bank/giro, burgersservicenr., 
beschikbare dagen, rijbewijs, 
en gegevens van 
contactpersoon die ingeval 
een calamiteit gewaarschuwd 
moet worden 

Ja, naw, geb. datum, 
mailadres, team 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, naam, adres, woonplaats, 
emailadres, 
vrijwilligersgroep. Los 
registreren we certificaten 
cursussen.  

Eigen vrijwilligers: ja, rest 
niet (is wel ambitie). 
Uitgebreide lijst, zie losse lijst 

Ja, naw, geb. datum. 
Categorie, wanneer in dienst, 
kleding. 

Ja, met contract. NAW geb. 
datum, email, telnr. 
Persoonlijke gegevens.  

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Ja, NAW, groepsnaam, 
contactpersoon bij LBFL, 
nieuwsbrief ontvangen 
ja/nee, hoeveel ze geweest 
zijn. 

Ja, naw, geb datum, locatie, 
naam vrijw. coördinator, 
begindatum vrijwilligerswerk.  

Alleen coördinatoren groepen: 
NAW, groep.  

Ja, NAW, mailadres, geb. 
datum. 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Zijn we mee bezig om op te 
zetten. Moeten naam en geb. 
datum hebben voor 
verzekering.  Voegen daar 
coordinatornaam, email, 
activiteit, locatie aan toe. Per 
groep is er een coördinator 
die de lijst bijhoudt, maar dit 
is nog niet volledig geregeld. 
Er komt ook een centrale lijst 
op den duur. 

Ja, naam, adres, woonplaats, 
geb. datum, team, functie 

Ja, via aanmeldformulier. 
Directe vrijwilligers krijgen 
overeenkomst. Ook registratie 
coördinatoren zelfstandige 
groepen. Registratiegegevens: 
vrijwilligersgroep, NAW, geb. 
datum, email, Iban, 
beschikbaarheid (dag vd 
week), kledingmaat, 
schoenmaat, certificaten, 
medische bijzonderheden, 
keuze decl. onkosten, 
waarschuwen ICE. 

Ja, de interne vrijwilligers 
individueel (eigen terrein), bij 
externe vrijwilligers alleen de  
coördinator groep. NAW, 
geb. datum, werkafspraken, 
veiligheidsafspraken, 
kledinguitgifte. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, Naam, adres, werkgroep, 
datum van start, speciale 
opmerkingen, of mogen naar 
vrijwilligersmiddag, 
bankreknr,  

Ja, naw, geb. datum, tel, 
mail, waarschuwen ice, bsn-
nummer, fototoestemming 

Ja, maar alleen 
groepscoördinator. NAW, 
telefoon, email, cursussen.  

Ja, dmv overeenkomst. Naw, 
geboortedatum, 
bankrekeningnr, aanvang 
werkzaamheden, werkveld, 
afspraken vergoedingen 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Ja, alleen NAW en 
vrijwilligersgroep in excel.  

Ja, zowel directe vrijwilligers 
als individuen van 
zelfstandige groepen. Naam, 
adres, geb datum (soms), 
email, startjaar, 
vrijwilligersgroep, type werk, 
functie. 

Ja, we registreren veel: o.a. 
naw, geb. datum, type 
vrijwilliger, beheerder, 
cursussen, vog, bhv, hga. 
Geldt voor BL-vrijwilligers. 
Landschapsbeheervrijwillligers 
niet persoonlijk, wel op 
groepsniveau met gegevens 
coördinator. 

Ja, na het intakegesprek 
volgt een inwerkperiode. 
Daarna indien wederzijds eea 
bevalt, dan wordt er een 
standaard 
vrijwilligersovereenkomst 
ondertekend met gegevens 
over NAW, werktijden, 
veiligheid, vergoedingen. 

Limburgs Landschap IKL 
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Ja, meeste wel (via 
overeenkomsten). NAW, geb. 
datum, coordinator etc. Soms 
extra info, bv molenaars. 
Alles in word. Geen database. 
Werken er wel aan.  

Ja, naw, tel, email, 
persoonlijke noot 

   

11. Toegang faciliteiten - Hanteren jullie een grens voor inzet in uren versus 

vrijwilligersfaciliteiten en waar die leggen jullie die grens? 

 

Korte analyse resultaat 

Een ruime meerderheid (ca 2/3) van de organisaties hanteert (min of meer) een minimum aantal 

dagdelen of dagen dat vrijwilligers geacht worden te werken, in ruil voor faciliteiten. Deze grens is 

niet altijd even hard, en verschilt soms ook per functie. De hoogte van de minimaal verwachte inzet is 

ook verschillend: van 1x per jaar (Landschapsbeheer Flevoland) tot 1 dagdeel in de week (Kasteel 

Duivenvoorde). Voor met name Landschapsbeheerorganisaties is deze vraag minder relevant, omdat 

faciliteiten vooral op groepsniveau worden geleverd.  

Kans: ervaringen uitwisselen met deze grenzen (ook in relatie met de geboden faciliteiten). Bij meer 

gezamenlijke facilitering, zou je ook kunnen denken aan een gemeenschappelijke grens over de 

organisaties heen, aangezien (vermoedelijk) veel vrijwilligers op verschillende plekken werken. Dit 

vergt dan wel gezamenlijke registratie van uren.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, vrijwilligersovereenkomst 
met vaste eigen vrijwilligers. 
Met externe 
verenigingen/stichtingen 
worden aparte 
overeenkomsten gesloten, 
niet het hun vrijwilligers 

Ja, 
Stichting of vereniging op 
afstand: dan 
Samenwerkingsovereenkomst 
met organisatie (SO) en niet 
met indiv. vrijwilligers. 
Stichting of vereniging 
dichtbij: dan Individuele 
overeenkomst (IO) en geen 
SO. 

Ja, maar alleen voor landelijke 
vrijwilligers (enkele tientallen). 
Lokaal gebeurt dat wisselend. 
Verder nvt.  

Ja. Altijd individueel, weet 
niet of ook overeenkomsten 
met externe 
vrijwilligersorganisaties.   

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap Landschapsbeheer Groningen Drents Landschap 
Ja, overeenkomsten met 
individuen, maar dat doen 
we niet met vrijwilligers van 
andere organisaties. 

Ja met individuele 
vrijwilligers. Werken eigenlijk 
alleen met eigen vrijwilligers. 

Nee. In het verleden wel bij 
'kadervrijwilligers' die als 
trekker meer specifieke en 
verantwoordelijke en 
coördinerende taken 
uitvoerden. Nee, ook niet met 
externe organisaties. 
Locatievrijwilligers zijn vaak 
ook aangesloten bij tbo. 

Ja,  met individuele 
vrijwilligers. Werken wel  
samen met externe partijen, 
maar meestal geen 
overeenkomst. 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
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Nee, ook niet met 
stichtingen. We maken wel 
samen een werkplan, daarin 
staan ook afspraken. 

Ja. Ook met groepen (maar 
soms ook individueel met 
begeleiders), eventueel ook 
overeenkomst met bv SBB 
over bewuste terrein. 
Groepen sluiten zich aan bij 
'Het Netwerk natuur van Het 
Landschap Overijssel 

Ja. Niet met externe 
verenigingen, wel met hun 
vrijwilligers (bv IVN). 

Ja. Werken niet contracten 
externe stichtingen. 

Landschapsbeheer 
Flevoland 

Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee, alleen op aanvraag van 
de vrijwilliger. Geen 
overeenkomst met derden. 

Ja. En met externe 
organisaties aparte 
overeenkomst, niet met die 
indiv. Vrijwilligers. 

Alleen directe 
kantoorvrijwilligers (ca 6) en 2 
maaivrijwilligers. Rest nvt. 

Nee, nog niet, komt er wel 
aan. Geen externe 
organisaties betrokken, loopt 
allemaal via Vereniging 
Vrienden. ANWB is partner 
met vrijwilligers. Daar aparte 
overeenkomst mee. 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Ja, deels met individuen 
(rondleiders en enkele 
beekgroepen). Het is nog in 
discussie wat handig is.  

Ja, met individuele 
vrijwilligers. Bij 
samenwerking met  
organisaties worden 
afspraken meestal vastgelegd 
via e-mail. Incidenteel 
worden formele 
overeenkomsten gesloten 
zoals bij MTB-routes en Het 
Romeins Schip. Voor 
inventarisaties werkt 
Utrechts Landschap maar 
zeer beperkt met vrijwilligers. 
Meestal wordt een bureau 
ingehuurd. 

Ja, individuele 
overeenkomsten met eigen 
vrijwilligers. Geen 
overeenkomst met externe 
'eigen' groepen. 

Ja, individueel contract. 
Groepen krijgen 
groepscontract als op eigen 
terrein werken. Groepen die 
ondersteund worden op 
andere terreinen krijgen 
geen groepscontract, zijn wel 
aangesloten. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee. Behalve één groep, 
loopt via regiobeheerder. 
Gaan we naar kijken 

Ja, individuele 
overeenkomsten. Aparte 
overeenkomsten/afspraken 
met stichtingen en 
verenigingen. 

Nee, behalve 4 
gereedschapsvrijwilligers. 
Verder nvt. 

Ja, met externe groepen 
geen overeenkomst of met 
hun individuen 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee, werken niet met andere 
stichtingen  

Niet standaard, tenzij een 
vrijwilliger dat graag wil (bijv 
voor uwv).  

Ja, overeenkomst met eigen 
individuele vrijwilligers en ook 
met externe stichtingen en 
verenigingen. Maar bij externe 
groepen betreft het is het 
afgebakende klus 

Ja. We zijn een stichting, 
bewust geen vereniging, 
daardoor meer vrijheid van 
handelen voor bestuur. We 
sluiten behalve de 
basisovereenkomst geen 
specifieke overeenkomsten 
af met individuele 
vrijwilligers. En sluiten geen 
overeenkomsten met externe 
organisaties.  

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, met organisaties die 

structureel met ons werken, 
vooral beroepsorganisaties. 

Nee, houden het in eigen 
hand met deelnemers, 
werken dus niet met externe 
stichtingen of verenigingen. 
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12. Overeenkomsten – Sluiten jullie individuele overeenkomsten met vrijwilligers? Hoe 

gaan jullie om met stichting en verenigingen etc.? Sluiten jullie met zo'n organisatie 

een overeenkomst? Of met de individuen van die organisatie?   

 

Korte analyse resultaat 

De meeste organisaties maken gebruik van individuele overeenkomsten met vrijwilligers. Soms geldt 

dit voor een kleine groep vrijwilligers, maar meestal voor alle vaste vrijwilligers. Dit geldt niet voor 

vrijwilligers van zelfstandige groepen. Met externe stichtingen en verenigingen zoals IVN en KNNV 

wordt meestal geen contract afgesloten, of is niet van toepassing doordat er niet mee wordt 

samengewerkt. Met de individuele vrijwilligers van die externe organisaties wordt meestal geen 

contract afgesloten. Overigens zijn er ook organisaties die contracten afsluiten met vaste 

vrijwilligersgroepen – op groepsniveau dus, zoals Landschap Overijssel. Sommige organisaties geven 

overeenkomsten op aanvraag van de vrijwilliger zelf, vanwege UWV-redenen, zoals 

Landschapsbeheer Zeeland.   

Kans: uitwisselen van kennis over de inhoud van een overeenkomst. Of gezamenlijk een format 

overeenkomst maken, iets wat kwaliteit overeenkomst bevordert, maar ook de uitwisselbaarheid van 

vrijwilligers. 

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, vrijwilligersovereenkomst 
met vaste eigen vrijwilligers. 
Met externe 
verenigingen/stichtingen 
worden aparte 
overeenkomsten gesloten, 
niet het hun vrijwilligers 

Ja, 
Stichting of vereniging op 
afstand: dan 
Samenwerkingsovereenkomst 
met organisatie (SO) en niet 
met indiv. vrijwilligers. 
Stichting of vereniging 
dichtbij: dan Individuele 
overeenkomst (IO) en geen 
SO. 

Ja, maar alleen voor landelijke 
vrijwilligers (enkele tientallen). 
Lokaal gebeurt dat wisselend. 
Verder nvt.  

Ja. Altijd individueel, weet 
niet of ook overeenkomsten 
met externe 
vrijwilligersorganisaties.   

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap Landschapsbeheer Groningen Drents Landschap 
Ja, overeenkomsten met 
individuen, maar dat doen 
we niet met vrijwilligers van 
andere organisaties. 

Ja met individuele 
vrijwilligers. Werken eigenlijk 
alleen met eigen vrijwilligers. 

Nee. In het verleden wel bij 
'kadervrijwilligers' die als 
trekker meer specifieke en 
verantwoordelijke en 
coördinerende taken 
uitvoerden. Nee, ook niet met 
externe organisaties. 
Locatievrijwilligers zijn vaak 
ook aangesloten bij tbo. 

Ja,  met individuele 
vrijwilligers. Werken wel  
samen met externe partijen, 
maar meestal geen 
overeenkomst. 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee, ook niet met 
stichtingen. We maken wel 
samen een werkplan, daarin 
staan ook afspraken. 

Ja. Ook met groepen (maar 
soms ook individueel met 
begeleiders), eventueel ook 
overeenkomst met bv SBB 
over bewuste terrein. 
Groepen sluiten zich aan bij 
'Het Netwerk natuur van Het 
Landschap Overijssel 

Ja. Niet met externe 
verenigingen, wel met hun 
vrijwilligers (bv IVN). 

Ja. Werken niet contracten 
externe stichtingen. 
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Landschapsbeheer 
Flevoland 

Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee, alleen op aanvraag van 
de vrijwilliger. Geen 
overeenkomst met derden. 

Ja. En met externe 
organisaties aparte 
overeenkomst, niet met die 
indiv. Vrijwilligers. 

Alleen directe 
kantoorvrijwilligers (ca 6) en 2 
maaivrijwilligers. Rest nvt. 

Nee, nog niet, komt er wel 
aan. Geen externe 
organisaties betrokken, loopt 
allemaal via Vereniging 
Vrienden. ANWB is partner 
met vrijwilligers. Daar aparte 
overeenkomst mee. 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Ja, deels met individuen 
(rondleiders en enkele 
beekgroepen). Het is nog in 
discussie wat handig is.  

Ja, met individuele 
vrijwilligers. Bij 
samenwerking met  
organisaties worden 
afspraken meestal vastgelegd 
via e-mail. Incidenteel 
worden formele 
overeenkomsten gesloten 
zoals bij MTB-routes en Het 
Romeins Schip. Voor 
inventarisaties werkt 
Utrechts Landschap maar 
zeer beperkt met vrijwilligers. 
Meestal wordt een bureau 
ingehuurd. 

Ja, individuele 
overeenkomsten met eigen 
vrijwilligers. Geen 
overeenkomst met externe 
'eigen' groepen. 

Ja, individueel contract. 
Groepen krijgen 
groepscontract als op eigen 
terrein werken. Groepen die 
ondersteund worden op 
andere terreinen krijgen 
geen groepscontract, zijn wel 
aangesloten. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee. Behalve één groep, 
loopt via regiobeheerder. 
Gaan we naar kijken 

Ja, individuele 
overeenkomsten. Aparte 
overeenkomsten/afspraken 
met stichtingen en 
verenigingen. 

Nee, behalve 4 
gereedschapsvrijwilligers. 
Verder nvt. 

Ja, met externe groepen 
geen overeenkomst of met 
hun individuen 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee, werken niet met andere 
stichtingen  

Niet standaard, tenzij een 
vrijwilliger dat graag wil (bijv 
voor uwv).  

Ja, overeenkomst met eigen 
individuele vrijwilligers en ook 
met externe stichtingen en 
verenigingen. Maar bij externe 
groepen betreft het is het 
afgebakende klus 

Ja. We zijn een stichting, 
bewust geen vereniging, 
daardoor meer vrijheid van 
handelen voor bestuur. We 
sluiten behalve de 
basisovereenkomst geen 
specifieke overeenkomsten 
af met individuele 
vrijwilligers. En sluiten geen 
overeenkomsten met externe 
organisaties.  

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, met organisaties die 

structureel met ons werken, 
vooral beroepsorganisaties. 

Nee, houden het in eigen 
hand met deelnemers, 
werken dus niet met externe 
stichtingen of verenigingen. 
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13. Projectmatige vrijwilligers - Werken jullie op projectmatige wijze met vrijwilligers? 

(klus van meerdere dagen). NB: Dit gaat dus niet om de ‘vaste’ vrijwilligers 

 

Korte analyse resultaat 

Ongeveer 1/3 van de organisaties faciliteert regelmatig projectmatige vrijwilligers, zoals 

Landschapsbeheer Friesland en Stichting IJssellandschap.. Kan gaan om beheerwerkzaamheden, 

maar bijvoorbeeld ook om schoolkampen (Fryske Gea) of vuilruimacties (Limburgs Landschap). Een 

aparte categorie hierbij is de groep ‘burgerinitiatieven’ die (vooral in en rond de grote steden) zelf 

klussen oppakken in hun eigen buurt. Sommige organisaties vinden deze manier van werken te 

tijdrovend. Niettemin lijkt het een groeiend fenomeen.  

Kans: Kennisuitwisseling over voor- en nadelen van projectmatige vrijwilligers en uitwerken do’s en 

don’ts in een handleiding. Wanneer werkt het wel en niet? Om wat voor klussen gaat het? Etc.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, dit komt voor, maar 
meestal wordt deze 
ingeschreven als vaste 
vrijwilliger. 

Nog weinig maar we zijn daar 
wel naar op zoek. 

Op landelijke niveau steeds 
meer, stimuleren dat ook op 
lokaal niveau, maar het is 
verder geen landelijk beleid. 

Ja, 
schoolkampen/schoolreisjes 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Heel veel, vooral met dorpen 
(burgerparticipatie) 

Nee, wel soms 
festivalvrijwilligers 2 dagen. 

Soms voor groenprojecten in 
dorpen/wijken; ommetjes- 
project in dorpen;  of tijdelijke 
projecten zoals onderzoek 
naar kolken, pingo's; of 
opknappen van kerkhoven. 
Hierbij gaat het dan om LV 
(vrijwilligers op locatie) 

Nee (wel ééndaagse groepen 
zoals Rotary, of bij ééndaagse 
festivals ed) 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja Nee Ja  Ja, in Natuurpark. Soort open 

klus, paar keer per jaar. Gaat 
om dingen die blijven liggen. 
Werken daarbij zonder 
contract. 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee Ja.  Nee, te ingewikkeld. Ja, bijvoorbeeld 
herintroductie korhoen, 
evenementen (ook veel 
jongeren van mbo/hbo) 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee Nee, wel in onderzoeksfase.  Nee (zou van vaste groepen 

moeten komen), wel enkele 
op afroep voor ARBO-advies 
of ontwerpklus, of 
begeleiding tijdens NL-Doet 

Ja, in beheer en onderzoek.  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee Nee, (wel zaagvrijwilligers, 

particulieren die voor geld 
zagen en hout mogen 
houden) 

Nee, muv MAC Nee, wel bij uitzondering. 
Onze vrijwilligers gaan vooral 
voor de sociale contacten 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
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Nee, bij hoge uitzondering Nee Nee Nee, wij hebben een zeeer 
ruim werkpakket, bestaande 
uit doorlopende beheer- en 
onderhoudswerkzaamheden 
alsmede regelmatig 
projectmatige opdrachten 
met 'vaste' vrijwilligers. 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, bijvoorbeeld 

vuilruimacties. 
Ja, wordt steeds meer 
onderdeel van onze aanpak. 
Eerst met groep kijken naar 
noodzakelijke 
werkzaamheden in 
gemeente, dan met hen 
uitvoeren. 

   

14. Incidentele en projectmatige vrijwilligers  - Registreren jullie de incidentele en 

projectmatige vrijwilligers en hun aantallen?  (dus niet de vaste vrijwilligers) 

 

Korte analyse resultaat 

In het algemeen worden de incidentele vrijwilligers nauwelijks geregistreerd. Soms alleen wat 

basisgegevens. De aantallen worden vooral door de Landschapsbeheerorganisaties meestal wel goed 

bijgehouden, maar door de terreinbeheerders (als ze daar al zijn) nauwelijks. De Natuurwerkdag en 

NL Doet  ‘leveren’ relatief grote aantallen incidentele vrijwilligers, maar ook schoolgroepen en 

maatschappelijke stages tellen daarbij fors mee.  

De registratie van projectmatige vrijwilligers gebeurt bij terreinbeheerders vaker, bij 

Landschapsbeheerorganisaties gaat het meestal om zelfstandige groepen.  

Kans: kennisuitwisseling over registratiemethoden en het bijhouden van de aantallen (zie kans bij 

vraag 7).  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
NAW-gegevens plus 
geboortedata van alle 
incidentele vrijwilligers 
worden geregistreerd: 
verplichting vanuit 
verzekering. Projectmatig is 
meestal vaste vrijwilliger.  

Landelijk nog niet. Op locatie 
behoren ze de aantallen en 
de namen van de deelnemers 
voor die dag te registreren.  

Marginaal, kan wel technisch 
maar gebeurt niet veel in de 
praktijk. 

Ja.  Niet bij Natuurwerkdag, 
dat loopt via LB-Friesland. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Ja, aantal werkdagen en 
deelnemers, moeten namelijk 
ook worden bijgehouden voor 
projecten. 

Nee, geen aantallen, maar 
wel registratie. 

Ja, zoveel mogelijk. Zo 
proberen we ook tijdens 
landelijke dagen zoals 
Natuurwerkdag; Fete de la 
Nature en NLDOet de 
vrijwilligers te registreren. Dit 
is soms ook noodzakelijk 
vanuit inzet in projecten 
(cofinanciering, inzet 
burgerparticipatie) 

Nee, geen registratie. Wel 
registratie aantal klussen, 
waar we bij betrokken zijn, 
niet aantallen vrijwilligers. 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
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Nee, geen naw (wel 
contactpersonen als het om 
groepen gaat). Wel de 
aantallen 

Nee geen registratie, wel de 
aantallen. 

Nee, wel NAW, maar verder 
niet. Tellen niet bij die 50 
vrijwilligers. 

Ja, beperkte gegevens 
noteren en hun aantallen. 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Wij registreren van 
incidentele vrijwilligers alleen 
aantal gewerkte uren.  

Ter plekke info naw 
gegevens. Sinds kort ook 
aantallen.  

Soms, in projecten. Aantallen 
wel.  

Ja, registratie en aantallen 
(met uitzondering van 
evenementen).  

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee, nog niet (zou wel 
moeten, basisgegevens voor 
verzekering) 

Nee, maar zijn er wel mee 
bezig.  

Nee, wel de aantallen en wel 
van diegene die ons vaker bij 
een klusje op kantoor helpen 

Sommige wel, sommige niet. 
Aantallen sowieso wel.  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee, wel de aantallen. Nee, zou graag willen weten 

hoe dat moet. 
Aantallen bij Natuurwerkdag, 
verder niet.  

Nee, doen niet zulke 
activiteiten. 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee, want die hebben we 
niet. 

Ja, alleen de aantallen Geen registratie namen etc., 
wel aantallen. 

Nvt. We hebben nauwelijks 
incidentele of projectmatige 
vrijwillgers.  

Limburgs Landschap IKL 
  Wel op groepsniveau, maar 

geen aantallen deelnemers. 
Ja, meestal wel. 
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C. Tevredenheid, vergoedingen en waardering 
 

15. Tevredenheid – houden jullie een tevredenheidsonderzoek onder jullie vrijwilligers?  

 

Korte analyse resultaat 

Een kleine minderheid van de organisaties houdt (af en toe) een tevredenheidsonderzoek onder de 

vrijwilligers, zoals Natuurmonumenten. Niettemin is het voor de meeste organisaties wel een thema. 

Veel organisaties geven aan op onderdelen de tevredenheid te meten, of via regelmatig feedback te 

vragen een vinger aan de pols te houden.  

Kans: kennisuitwisseling over de manier van meten, maar ook over de resultaten. Wat waarderen de 

vrijwilligers en waarom? Wat kan beter? Door onderzoek te doen bij verschillende organisaties 

tegelijk, kunnen ook resultaten en werkwijzen vergeleken worden (anders is het algauw appels en 

peren vergelijken). 

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
ja, elke 5 jaar Gehouden in 2009. 

Resultaten waren te vaag om 
zo te herhalen. Beter  per 
provincie. 

Op productniveau (specifieke 
activiteiten), niet algemeen. 
Wel in de planning. 

Nee, wel nauw contact 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee, wel bij losse projecten. Incidenteel, moet je ook niet 
te vaak doen. 

Nee, willen we wel gaan 
doen. 

Ja, laatste 2012 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, in 2013 voor het laatst. Nee, niet jaarlijks maar 

incidenteel. Willen het wel 
gaan doen 

Nee, komt er aan. Ja, maar wel tijdje geleden. 
Tijdens werkoverleg komt ook 
genoeg naar boven. 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee, maar soms wel op basis 
van specifieke behoefte. 

Ja, in 2014.  Ja, onder de coördinatoren. ja (dat doet de Vereniging) 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee, willen het wel een keer 
gaan doen. Vragen wel om 
feedback. 

Nee, willen we wel mee aan 
de slag, gaat nu informeel 

Ja, tevredenheidsgesprek bij 
kantoorvrijwilligers of als we 
denken dat het nodig is en 
voor directe groepen 
evaluatiebijeenkomsten 

Nee, wel op de agenda 
volgend jaar, samen met 
TBO's in NH. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
5 jaar geleden voor het laatst Nee Ja, enquête gehouden en 

vrijwilligersraadpleging 
(vervolggesprek met deel 
respondenten). Willen dat 
vaker doen. 

Nee 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 



38 
 

Nee Nee Ja, onlangs door HAS voor 
Landschapsbeheer. Niet bij BL 
(daar wel jaarlijkse evaluatie 
per groep is bedoeling). 

Geen specifiek 
tevredenheidsonderzoek. We 
zien en spreken onze 
vrijwilligers zeer regelmatig, 
wekelijks zijn er plm 60 
vrijwilligers actief. We 
hebben minimaal 1 maal per 
jaar een algemene 
informatiebijeenkomst 

Limburgs Landschap IKL 
  Bij sommige groepen Nee, vragen wel vaak of ze 

tevreden zijn. In feite is dit 
continuproces > evaluatie van 
werkdag 

   

16. Kilometervergoeding – Is er een kilometervergoeding voor vrijwilligers en zo ja hoe 

hoog? 

 

Korte analyse resultaat 

De meeste organisaties hebben in elk geval voor een deel van de vrijwilligers een km-vergoeding 

geregeld. Meestal 19ct/km, soms 28 ct/km. Daarbij is de uitwerking wel zeer verschillend. Sommige 

organisaties geven alleen vergoeding voor afgelegde afstanden voor zaken die specifiek aan de 

vrijwilliger gevraagd zijn (‘in opdracht van’), zoals Landschapsbeheer Drenthe) Sommige organisaties 

vergoeden alleen autokilometers, anderen ook fietskilometers (Drents Landschap). Ook zijn er soms 

maximumafstanden die vergoed worden vastgesteld Geldersch Landschap en Kasteelen). 

Kans: uitzoeken wat vrijwilligers mogen ontvangen (i.v.m. de belastingdienst) en deze kennis 

verspreiden. Maar ook: gezamenlijke afspraken over type km-vergoeding, zodat het voor vrijwilligers 

‘met meerdere petten op’ eenvoudiger wordt.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
ja, 0,28 ct/km 0,19 ct / km voor auto en 

motor, niet voor de fiets 
Wel voor landelijke 
vrijwilligers, verder lokaal. 

Ja, niet voor alle. 0,19 km 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Ja, 19 cent per kilometer. Ja, 19 ct onbelast, 9ct in 
vrijwilligersvergoeding 

Voor vaste vrijwilligers in 
veldploeg en brigades en 
wandelvrijwilligers; en voor 
specifieke opdrachten zoals 
inventarisaties. Wij 
vergoeden  € 0.19 / km/ met 
een max. van 60km/dag. 

Ja, 19 ct/km, voor alle 
vrijwilligers (mits met de 
auto), openbaar vervoer, 
soms ook fietsvergoeding 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, alleen als vrijwilligers iets 
in opdracht LBD doen, 0,28 
ct/km 

Ja, 0,28 ct/km eigen 
vrijwilligers (of vrijwilligers 
die in opdracht van LO iets 
doen) 

Ja, 19 ct per km Ja, 28ct/km 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee, ze kunnen met ons LBF 
meerijden, als we te weinig 
vervoersmiddelen hebben en 
een vrijwilliger moet rijden 
dan 0,19 ct p/km)  

Ja, 19 ct en max 25km enkele 
reis. 

Ja, maar alleen voor 
specifieke projecten en 
kantoorvrijwilligers, 19ct. 

nee 
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Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Deels (waterzuiveringen wel, 
rest niet). Is intern 
discussiepunt hoe we hier 
mee omgaan bij alle groepen.  

Nee, streven naar inzet in 
lokale omgeving. Klein 
groepje uitzonderingen voor 
specifieke functies (reiskosten 
en forfaitaire vergoeding) 

Ja, 19 ct/km (alleen voor de 
directe vrijwilligers) 

Ja, 19 ct. Geldt alleen voor 
interne vrijwilligers. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, specifiek voor bepaalde 
groepen (iedereen woont op 
fietsafstand) 

Ja, 19 ct/km (veel maken 
geen gebruik van). Wel 
maximumbedrag van 58 euro 
per maand.  

Nee, alleen voor 
gereedschapsvrijwilligers.  

Nee 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Ja, 0,28 ct Ja, 19 ct standaard (40ct bij 

carpoolen) 
Nee Ja, is geregeld in de 

basisovereenkomst, 5 
cent/km voor fiets, 20 
cent/km voor auto 

Limburgs Landschap IKL 
  Geen Ja, alleen als vrijwilligers echt 

iets in onze opdracht doen. 
 
 

  

17. Dag- of activiteitenvergoeding - Is er een dag-/activiteitenvergoeding en zo ja hoe 

hoog? Krijgen de vrijwilligers daarnaast ook nog km-vergoeding? 

 

Korte analyse resultaat 

Ca 2/3 van de organisaties kennen geen dag- of activiteitenvergoeding. Bij 1/3 is er dus wel sprake 

van een vorm van activiteitenvergoeding, waarvan de hoogte enorm varieert. Meestal is er dan geen 

km-vergoeding mogelijk. De vergoeding geldt wisselend voor alle vrijwilligers of voor specifieke 

groepen zoals Boa’s die zich bovengemiddeld inzetten of speciale vaardigheden hebben. De hoogte 

varieert erg: 1 euro per uur (Goois Natuurreservaat) tot 10 euro per uur (huishoudelijke dienst 

Kasteel Duivenvoorde), 4 euro per dag (Landschapsbeheer Groningen), tot 30 euro per dag (IKL). De 

maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding die de belastingdienst hanteert is hierbij ook van belang. 

Kans: Een korte handleiding maken (op basis van NOV-informatie) welke regels er gelden 

(belastingdienst!), zodat organisaties daar hun beleid op kunnen afstemmen.  

Kans: De ‘NOV-mogelijkheid’ uitzoeken en verduidelijken (makkelijk is het namelijk niet aldus 

Staatsbosbeheer) van het niet-laten uitbetalen van vrijwilligersvergoeding aan vrijwilligers, welk 

bedrag door de vrijwilliger afgetrokken kan worden als gift. Voordelig voor zowel vrijwilligers als 

organisaties.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Nee, geen 
activiteitenvergoeding. Wel 
km-vergoeding, zie boven 

€ 4,50 per dag (of km-
vergoeding, maar in speciale 
gevallen kan dubbele 
vergoeding weer wel, bijv. 
peilbuismeter opname 

Nee, faciliteren wel de 
mogelijkheid om maximale 
vrijwilligersvergoeding als 
aftrekpost voor 
belastingdienst te gebruiken. 

Nee, wel voor 
schoolreizen/zomerkampen. 
Maar dan geen km-
vergoeding. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 
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Nee Nee, behalve voor Boa's Ja, een dagvergoeding van € 
4,- ; maar daarnaast geen 
km-vergoeding. Vw's kunnen 
bij ons kiezen wat ze willen. 

Ja, voor hele specifieke 
groepen die we geen 
vrijwilliger noemen. 
Toezichthouders vee en 
gedrag publiek (boa). 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, voor de mentoren en 
vrijwilligers die lezingen. 
geven 25 euro per dagdeel. + 
km-vergoeding. Daarnaast 
onkostenvergoeding voor 
brandstof/reparatie /huur 
bosmaai- en kettingzaag. 

Nee, behalve inzetvergoeding 
voor vrijw. Boswachters en 
herders(maar niet dubbel ook 
nog km). Hoogte afhankelijk 
tijdinzet, grootte terrein (bij 
boswachters) en reisafstand. 

Nee. Behalve Boa's 
(maximumbedrag wat mag) 

Nee 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee Nee Nee nee 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee, we willen een 
pluspakket organiseren, 
waarmee ze zelf mogen 
bedenken wat ze ermee 
doen. Sommige groepen 
sluiten af met een lunch of bv 
een excursie elders we willen 
ze de ruimte geven om eht 
zelf in te vullen. De bepaling 
van het budget is nog in 
uitwerking.  

Nee Ja, maar dan geen km-
vergoeding (met enkele 
uitzonderingen). Vergoeding 
is 4,00 per dag 

Ja. 3,50 per dagdeel of 7 per 
dag. Geldt alleen voor interne 
vrijwilligers. Niet iedereen 
declareert. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, 1 euro per uur (op basis 
presentielijst) Bovenstaande 
groepen ook nog km-
vergoeding 

Nee Nee  Ja, 200 € per jaar als meer 
dan 20 dagdelen per jaar 
komen, plaatsvervangend 
beheerders krijgen 
vergoeding 25 € per dagdeel, 
huidhoudelijke dienst krijgt 
10 € per uur. Parkeerwachten 
12,50 € eerste uur, 5 € 
tweede uur 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Ja, per excursie 8 euro + km-
vergoeding (max 26 euro) 

Nee Ja, voor 
vrijwilligerscoordinatoren, 
maxvergoeding fiscus. Gidsen 
worden ook betaald door 
horeca-ondernemer infopunt 
(max 30 euro per excursie). 

Nee 

Limburgs Landschap IKL 
  15 per dagdeel, met 

wettelijke maxima. 
Ja, 20 euro per dagdeel, of 30 
euro hele dag. Het is 
dagvergoeding, óf km-
vergoeding.  
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18. Financiële afhandeling vrijwilligersdeclaraties - Hebben jullie een declaratieformulier 

voor vrijwilligersvergoedingen? Zijn die declaraties gekoppeld aan het 

vrijwilligersregistratiesysteem? 

 

Korte analyse resultaat 

Een grote meerderheid van de organisaties heeft een declaratieformulier voor 

vrijwilligersvergoedingen. Echter, deze zijn zelden gekoppeld aan het vrijwilligersregistratiesysteem. 

Soms vanwege het feit dat er geen registratiesysteem is, er valt dus niets te koppelen, maar meestal 

omdat het gescheiden systemen zijn. Dit thema lijkt niet erg te leven. 

Kans: voor de organisaties die dat willen de mogelijkheid om te leren van anderen.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
ja, er is een 
declaratieformulier, die is 
niet gekoppeld aan 
vrijwilligersregistratiesysteem 

Ja, voor individuen en voor 
groepen. En voor groepen die 
een stichting of vereniging 
zijn. 
Nee, die zijn niet gekoppeld. 
Maar die roep heeft al wel 
geklonken in de organisatie. 
Dus wie weet? 

Ja, op landelijk niveau, verder 
per afdeling verschillend (wel 
format aangeleverd). Niet 
gekoppeld aan 
ledenregistratiesysteem. 

Ja, gekoppeld. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Ja, geldt alleen voor eigen 
vrijwilligers. Geen technische 
koppeling.  

Ja, declaraties niet 
persoonlijk maar op 
vrijwilligersteamniveau 

Ja. Het formulier is niet 
gekoppeld. 

Ja, is gekoppeld aan 
vrijwilligersregistratiesysteem. 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, niet gekoppeld. Ja, er is een 

declaratieformulier. Geen 
koppeling aan systeem. 

Ja. Niet gekoppeld. Ja, gekoppeld. 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee Ja, niet gekoppeld aan 
systeem. 

Ja, niet gekoppeld. Wordt 
geboekt op projecten 

nee 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee Ja, niet gekoppeld aan 

systeem 
Ja, uitkering wanneer 
mogelijk op basis van 
planningssysteem van Intus.  

Ja, online. Gekoppeld aan 
boekhoudsysteem. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee, loopt via presentielijst. 
Wel gekoppeld. 

Ja, niet gekoppeld (wel aan 
financiële systeem). 

Nee Nee 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Ja, niet gekoppeld aan 
registratiesysteem. 

Ja, niet gekoppeld aan 
registratiesysteem. 

Ja, een urendeclaratie. Niet 
gekoppeld aan 
registratiesysteem. 

Ja, we hebben een 
declaratieformulier. Zijn 
nergens aan gekoppeld 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, niet gekoppeld aan 

systeem (want dat is er niet) 
Ja, niet gekoppeld aan crm-
systeem. 
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19. Vrijwilligersdag - Organiseren jullie voor de vrijwilligers een vrijwilligersdag o.i.d. 

waarin waardering voor hen wordt uitgesproken? 

 

Korte analyse resultaat 

Vrijwel alle organisaties organiseren (meestal jaarlijks) een vrijwilligersdag waarop gezelligheid en 

waardering centraal staat. Sommigen vullen dat ook met een inhoudelijke programma in. Dit gebeurt 

meestal op organisatieniveau, behalve bij de landelijke organisaties, zij organiseren dit dan lokaal of 

provinciaal.  

In een aantal provincies worden deze dagen gezamenlijk opgepakt zoals in Groningen, Noord- en 

Zuid-Holland.  

Kans: Kennisuitwisseling over het organiseren van dit soort (gezamenlijke) dagen. En op provinciaal 

meer gezamenlijke dagen organiseren. Kan gekoppeld worden aan presentatie gezamenlijke jaarlijkse 

resultaten vrijwilligerswerk (goed promomoment richting provincie, gemeenten en pers).  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, voornamelijk lokaal Per provincie (en oude 

districten) heel verschillend 
Sommige doen dat al jaar 
en dag en anderen moeten 
er nog mee beginnen. Wel 
organiseert ieder BE wel 
een barbecue of een 
speciale excursie voor zijn 
vrijwilligers 

Ja, af en toe landelijke 
ledendag (ook voor 
vrijwilligers), gebeurt soms 
ook op provinciaal niveau. 

Ja, voor alle vrijwilligers.  

Landschapsbeheer 
Friesland Groninger Landschap 

Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Ja, jaarlijks een leuke, 
gezellige avond. 

Ja, los van provinciale dag 
met groene partners, 

Ja, niet regulier vanuit 
Landschapsbeheer maar 
wel samen met andere 
groene organisaties in de 
provincie: 1 x per jaar op 
een mooie locatie: met 
inspirerende workshops en 
gezellig en lekker eten tot 
besluit.  

Ja 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja Ja, voor ieder profiel een 

toegespitste activiteit 
Ja Ja, dagje uit en een 

nieuwjaarsbijeenkomst, ook 
koffie-ochtenden. 

Landschapsbeheer 
Flevoland 

Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Ja Ja Ja, de Gelderse Werkdag, 
een begrip onder de 
vrijwilligers, met werk- en 
excursielocaties in elk jaar 
weer een ander gebied in 
Gelderland 

ja   

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Ja, net eerste dag gehad. 
Komt jaarlijks terug  

Ja, uitje voor alle teams + 
bijpraten met directeur 

Ja (voor alle vrijwilligers) Ja, per regio voor interne en 
provinciale dagen voor 
interne+externe. Ook provinciale 
dag voor alle vrijwilligers TBO en 
gemeenten/provincie=dialoogdag. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
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Ja, met iedereen en soms 
ook nog per groep. 

Ja, samen met andere 
groene organisaties in ZH. 
Vaak ook nog aparte dag 
voor eigen groepje.  

Ja, samen met Erfgoedhuis 
voor alle groene en 
erfgoedvrijwilligers in Z-
Holland (ZHL, SBB, NM, IVN, 
Erfgoedhuis). Is ook 
netwerkdag.  

Ja, een avond (vroeger een hele 
dag). 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Ja, ook per gebied. Korting of gratis cursussen 

(die anders geld kosten) of 
speciale excursies, 
wandelevent. 

Centraal voor 
landschapsgroepen, uilen 
etc. en decentraal voor de 
eigen groepen die bij 
boswachter horen. 

Ja, we hebben jaarlijks ons 
algemeen uitstapje, daarnaast 
houden we excursies naar 
natuurgebieden, gaan we in op 
uitnodigingen voor excursies van 
bv Brabants Landschap of 
Natuurmonumenten 

Limburgs Landschap IKL 
  Nee Nee 

  Ja, decentraal Nee, door omstandigheden 
niet. In het verleden wel. 

   

20. Overige waardering - Bieden jullie andere extra’s? Zoals kerstpakket, korting, presentje 

bij ‘uit dienst’ etc. Zo ja wat? 

 

Korte analyse resultaat 

Ook hier een divers resultaat, hoewel vrijwel alle organisaties wel iets extra’s bieden, naast de 

vrijwilligersdag. Vaak gaat het om een kerstattentie (b.v. Flevolandschap), korting op producten (b.v. 

Natuurmonumenten), of een cadeautje bij ‘uit dienst’ (b.v. Zeeuws Landschap. Terreinbeheerders 

bieden vaak meer extra’s. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat ze verder ook meer voor 

het publiek te bieden hebben, waardoor extra’s in de vorm van korting, gratis toegang etc. ook 

gemakkelijker gerealiseerd kunnen worden. Maar wellicht ook omdat het vaste vrijwilligers betreft, 

waarbij de banden nauwer zijn dan bij de zelfstandige groepen.  

Kans: onderzoeken wat waardering voor de vrijwilligers betekent als motivatiefactor. En mogelijkheid 

onderzoeken gezamenlijke waardering: bijvoorbeeld voor zelfstandige groepen ook korting op 

producten terreinbeheerders etc.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Kerstattentie, kortingen op 
NM-assortiment en bij 
partners van NM, bloemetje 
oid bij jubilea en uit dienst, 
gratis e-learning. 

Landelijk: Vrijwilligerspas 
(voordeeltjes buitencentra, 
kamperen, aanbieding), 
kerstkaartje 
Lokaal: kerstattentie, 
bloemetje bij ziekte en 
afscheid. Wordt per BE heel 
verschillend ingevuld 

Nee Gratis lidmaatschap, 
kerstattentie, voordeeltjes. 
Bloemetje bij uit dienst, 
sommigen ook cadeautjes. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 
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Kerstpakket voor vaste 
vrijwilligers en coördinatoren. 

Kalender, 
nieuwjaarsbijeenkomst, dit 
jaar extra cadeautje vanwege 
jubileum, gratis lidmaatschap 
(bij uit dienst nog 1 jaar erbij) 

Ja, vaste vrijwilligers krijgen 
een verjaardagskaart met 
cadeaubon (12,50) en 
kerstpakket; en bij afscheid 
een presentje diverse 
invulling.. 

Eindejaarscadeautje, 
cadeautje uit dienst 
(afhankelijk van inzet) 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Korting op zorgverzekering,  
enkelen ook kerstpakket. 

Ja, kerstpakketten, korting 
gereedschap via vouchers 

Kerstpakket, soms een lunch.  Korting komt eraan. Iedereen 
krijgt ook kerstattentie.  

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Kerstpresentje Kerstpakket, korting, gratis 
begunstiger (gratis met 
boswachter mee, 
kasteeltoegang). Budget voor 
jaarlijks uitje 
vrijwilligersploeg. 

Nee Cadeautje op vrijwilligersdag, 
een dienstkaart (met 4 
mensen gratis park en 
museum in), korting in 
restaurant en winkel, met 
groep gratis het park in. Veel 
gratis evenementen zoals 
lezingen. Gratis parkeren. 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Sommigen krijgen vanuit het 
verleden een kerstpakket, 
anderen niet. Ze krijgen geen 
kerstpakket meer muv de 
rondleider. De anderen tzr 
het pluspakket.  

Kerstpakket, gratis 
beschermer van UL, dan ook 
beschermerskorting 
winkeltje. Aardigheidje bij 
vertrek.  

Kerstdiner (directe 
vrijwilligers), digitale 
bedankkaart nat. 
Vrijwilligersdag, 
lezingenserie. Softshell met 
logo LEU. Nog geen 
attentiebeleid  

Nee, soms wel excursies, 
boswachters hebben eigen 
budget (interne vrijwilligers) 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Kerstpakket (ca 20euro pp) Kerstpakket, presentje bij uit 

dienst. 
Nee Kerstcadeau, korting voor 

groepsentree museum, gratis 
lezingen 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
gratis donateurschap, 
kerstkaartje. Presentje uit 
dienst. 

Kerstpakket (voor directe 
vrijwilligers + coordinatoren 
zelfstandige groepen) 

Nee Ja, we hebben een 
kerstpakket, omvang is 
gerelateerd aan het aantal 
gewerkte uren 

Limburgs Landschap IKL 
  Kalender. Nee, wij helpen hen hun 

dromen te realiseren, dus ze 
doen het voor zichzelf. 
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D. Verzekeringen 

 

21. Ongevallenverzekering en Aansprakelijkheidsverzekering - Hebben jullie een 

ongevallen/aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor jullie vrijwilligers? Of 

maken jullie gebruik van de gemeentelijke verzekering? Weet je 100% zeker dat de 

gemeenten waar jullie werken deze verzekering hebben afgesloten (want niet alle 

gemeenten doen mee)? 

 

Korte analyse resultaat 

Vrijwel elke organisatie heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor hun 

vrijwilligers. Enkele organisaties hebben dit niet gedaan omdat de gemeente(n) dit al gedaan 

heeft/hebben (b.v. Landschap Erfgoed Utrecht). Daarbij zijn er enkele organisaties die de 

gemeentelijke verzekering niet kennen, of niet weten of deze toereikend is en welke gemeenten 

meedoen (Nationale Park Hoge Veluwe). Sommige organisaties kijken eerst naar de eigen 

verzekering en daarna naar de gemeentelijke verzekering (Staatsbosbeheer). Anderen doen dit 

andersom: laten de vrijwilligers eerst onderzoeken of de gemeentelijke verzekering de schade dekt, 

voor de eigen organisatieverzekering aan te spreken (zoals Brabants Landschap).  

Kans: gezamenlijk overzicht maken van opties (hoe werkt het, wat zijn de keuzes) en kosten van 

verzekeren, inclusief centraal overzicht van gemeenten met vrijwilligersverzekering. Hier is veel 

onduidelijkheid over wat gedeeltelijk centraal opgelost kan worden. Ook samen beleid maken (handig 

voor vrijwilliger met meerdere petten) en indien nodig centraal inkopen verzekeringen is een optie.  

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, we hebben een verzekering 
afgesloten. We maken soms 
gebruik van gemeentelijke 
verzekering, indien NM-
verzekering niet dekt. We 
checken de gemeentelijke 
verzekering als we er beroep op 
willen doen. 

Bedrijfsaansprakelijkheidsver
zekering en  
Ongevallenverzekering. 
Checken eerst eigen 
verzekering. Gebeurt 
eigenlijk nooit.  

Ja, we hebben een 
ongevallen/aansprakelijkheids
verzekering en daarnaast 
bedrijfsaansprakelijkheidsverz
ekering voor 
afdelingsbesturen. Afdelingen 
maken soms gebruik van 
gemeentelijke verzekering.  

Ja 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap Landschapsbeheer Groningen Drents Landschap 
Vroeger wel, maar nu niet 
meer, want wij weten dat de 
gemeente waarin wij gevestigd 
zijn die goed op orde heeft. 

Ja, maken geen gebruik van 
gemeentelijke verzekering. 

Vrijwilligers zijn in principe 
verzekerd via de gemeenten. 
Mocht dit niet toereikend zijn 
dan is er ook nog een 
verzekering via ons. Voor zover 
we weten hebben alle 
gemeenten in Groningen een 
verzekering. 

Ja, doen niets met 
gemeenteverzekering 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, bedrijfsverzekering (geldt 
pas wanneer eigen verzekering 
vrijwilliger of 
gemeenteverzekering niet 
geldig is). Geen overzicht welke 
gemeenten meedoen aan 
gemeenteverz. 

Ja, verplichte WA 
verzekering, + 
ongevallenverzekering voor 
eigen vrijwilligers. 
Aangesloten groepen 
gemeentelijke verzekering. 
Meeste gemeenten doen 
mee, maar niet alle.  

Nee, loopt via gemeente 
Deventer.  

Ja, maken geen gebruik van 
gemeentelijke verzekering.  
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22. Verzekering persoonlijke spullen - Hebben jullie een verzekering afgesloten voor 

zoekgeraakte of vernielde persoonlijke spullen van vrijwilligers? Zo nee, hebben jullie 

dan een alternatieve afspraak daarover? 

 

Korte analyse resultaat 

Slechts enkele organisaties hebben een verzekering persoonlijke spullen afgesloten voor hun 

vrijwilligers. Maar daarbij geldt dat het eigen risico vrij hoog is, of dat het een beperkte verzekering 

betreft. Andere organisaties verwijzen naar de gemeentelijke verzekering of hebben een potje achter 

de hand. Hierover is minder nagedacht dan bij de ongevallenverzekering, waardoor hier weinig 

beleid voor gemaakt is.  

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen Landschapsbeheer Gelderland 

Nationale Park Hoge 
Veluwe 

Ja, maken niet gebruik van 
gemeentelijke verzekeringen. 

Ja, maken geen gebruik van 
gemeentelijke verzekering.  

Beide. Checken eerst 
gemeentelijke verzekering. 
Eigen verzekering is backup. 
Geen jaarlijkse check welke 
gemeente meedoet.  

Ja, zowel vereniging als 
park hebben deze 
verzekeringen. Maken geen 
gebruik van gemeentelijke 
verzekeringen, weten er 
niet veel vanaf. 

Waterschap Vallei en Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Ja, we maken geen gebruik van 
gemeenteverzekering (is ook 
niet zo duidelijk hoe het werkt) 
dit wordt nu bekeken door de 
juridisch medewerker  

Ja, er is 
ongevallen/aansprakelijkhei
dsverzekering met hoog 
eigen risico, daarom bijna 
altijd verwijzing naar 
gemeentelijke 
verzekeringen. Onbekend 
welke gemeenten meedoen.  

Nee, want gebruik van 
gemeentelijke verzekeringen. 
Vraagt jaarlijks lijstje op bij 
verzekering waarin staat 
welke gemeente welke 
verzekering heeft (pluspolis, of 
gewone). Alle gemeenten 
hebben een verzekering.  

Ja, voor interne vrijwilligers 
(vooral voor goodwill). Voor 
externe vrijwilligers 
verwijzen we naar 
gemeenten (hebben 
infopakket voor). Weten 
100% dat het gedekt is in 
NH.  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, 
ongevallen/aansprakelijkheidsv
erzekering. Weten dat er 
gemeenteverzekering is, weten 
niet welke gemeenten wel niet 
meedoen 

Ja, wijzen wel op 
gemeentelijke verzekering, 
weten niet precies welke 
gemeenten meedoen/welke 
niet. 

We hebben een gezamenlijke 
secundaire ongevallen en 
aansprakelijkheidsverzekering 
met ZHL afgesloten voor de 
grote gevallen. Voor de kleine 
gevallen is er de gemeentelijke 
verzekering. Die in zuid-
holland 100% dekkend is. Of ze 
gebruiken de VNG verzekering 
of een eigen verzekering 

Nee, loopt via gemeente 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
We hebben voor iedereen die 
bij ons werkt, zowel 
medewerkers als vrijwilligers, 
een ongevallen- en een 
aansprakelijkheidsverzekering. 

Ja, maar gaan uit van eigen 
verzekering vrijwilligers en 
gemeentelijke verzekering. 
Als niet toereikend, dan 
secundaire verzekering. Alle 
13 gemeenten hebben 
gemeentelijke 
vrijwilligersverzekering. 

Ja, zowel ongevallen als wa-
verzekering. Geldt voor zowel 
BL-vrijwilligers als voor 
aangesloten groepen. Maar ga 
eerst naar de gemeente (valt 
meestal onder hun 
verzekering). Niet bekend 
welke gemeente meedoen, 
welke niet.  

We zijn aangesloten bij 
Brabatns Landschap en 
maken gebruik van de 
gemeentelijke 
vrijwilligerspolis. De polis is 
inzichtelijk (recent nog 
doorgestuurd) voor alle 
vrijwilligers. 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, maken niet gebruik van 

gemeentelijke verzekering.  
Alleen WA. Verder 
gemeentelijke verzekering, 
geen beeld welke gemeente 
verzekering wel/niet hebben. 
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Kans: Centraal inzicht verwerven en dit communiceren over de (eventuele) mogelijkheden van de 

gemeentelijke verzekering. Kennisuitwisseling ervaringen en eventueel gezamenlijk beleid (of een 

format) maken en centraal inkopen verzekering.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Nee, geen verzekering 
spullen. Wel budget achter 
de hand voor schrijnende 
gevallen. Kosten worden 
dan gedeeld. 1/3 voor de 
vrijwilliger, 1/3 van 
eenheids-budget, 1/3 
vanuit centraal budget. 

Nee, die hebben we niet. Het zou 
kunnen vallen onder de 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, 
maar eigen risico is heel hoog. Dus 
betalen we het toch altijd zelf. Wij 
betalen 50% aan vrijwilliger.  

Nee (valt soms onder 
aansprakelijkheid).  

Ja, maar wel hoog eigen 
risico (risico dan meestal 
bij vrijwilliger) 

Landschapsbeheer 
Friesland Groninger Landschap 

Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee, ook dat kan via 
gemeente worden gedekt. 
Eerst gaan ze bij hun eigen 
verzekering te rade. 

Ja, maar wel heel hoog eigen risico, in 
de praktijk betalen we altijd zelf. 

Nee Nee, geen verzekering. 
Potje voor dit soort 
gevallen. 

Landschapsbeheer 
Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee, dan wijzen we naar 
gemeenteverzekering. 

Niet verzekerd, wel een potje indien 
nodig, geen structureel geld.  

Nee, ook via gemeente Ja, maar niet zo 
uitgebreid. 

Landschapsbeheer 
Flevoland Geldersch Landschap en Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland 

Nationale Park Hoge 
Veluwe 

Ja, maar eerst persoonlijke 
verzekering checken.  

Nee, maar regelen het wel als het aan 
de orde is 

Nee, komt niet voor. Ja  

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap 

Landschap Erfgoed 
Utrecht Landschap Noord-Holland 

Nee Nee, zie boven Nee, want zit ook in 
gemeentelijke verzekering. 

Nee, verwijzen naar 
gemeente 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Niet verzekerd, komen 
vrijwilligers wel in alle 
redelijkheid tegemoet 

Nee, verwijzen naar gemeentelijke 
verzekering. Geen aparte afspraak.  

Persoonlijke 
eigendommen vallen 
onder beide 
verzekeringen. 
Ingewikkelder blijkt nu is 
ons eigen gereedschap in 
uitleen bij de groepen. Of 
ander geleend en gehuurd 
materiaal. Dat sluit de 
VNG bijvoorbeeld uit. 

Nee, loopt via gemeente 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee. (Maar in het geval dat 
er iets zoek raakt of 
vernield is/wordt, wordt in 
onderling overleg naar een 
oplossing gezocht). 

Nee, gemeentelijke verzekering dekt 
dat. 

Nee, verwijzen naar 
gemeentelijke verzekering. 
Als dat niet lukt, kijken we 
per geval wat wel/niet 
vergoeden. 

Is gedekt via de polis van 
Brabants Landschap, 
hebben dit reeds enkele 
keren aan de orde gehad. 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, kijken van geval tot 

geval of aanspreken 
verzekering. 

Nee, geen alternatieve afspraak. 
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23. Omgang eigen risico ziektekostenverzekering - Vergoeden jullie het aanspreken van het 

eigen risico ziektekostenverzekering van een vrijwilliger, indien hij/zij daarvan gebruik 

moet maken? Zo ja hoeveel? 

 

Korte analyse resultaat 

Vrijwel geen enkele organisatie (behalve Staatsbosbeheer) heeft een vergoeding voor het 

aanspreken eigen risico ziektekostenverzekering van een vrijwilligers. Dit lijkt een tamelijk nieuw 

idee, want veel organisaties hebben er (nog) niet over nagedacht, of zijn er mee bezig.  

Kans: de organisaties die hier een regeling voor bedacht hebben, kunnen dit communiceren met 

anderen die hierin geïnteresseerd zijn. Een format (of zelfs gezamenlijk beleid) ontwikkelen is ook een 

optie.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Zie bovenstaande antwoord 
voor schrijnende gevallen 

Ja, sinds kort hebben we daar 
afspraken over gemaakt. SBB 
vergoedt max 50% van 
onbenut eigen risico (waarbij 
eigen risico van vrijwilligers 
van 385 wordt 
aangehouden), dus SBB 
vergoed max 385/2=192,50 
euro 

Nee   Standaard nee, tenzij, wordt 
individueel bekeken. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Geen afspraken hierover Nee, nog nooit verzoek 
gehad. 

Nee, geen ervaring mee Nee. Wordt wel per geval 
bekeken handelen in 
redelijkheid.  

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee  Nee. Nee, maar wel interessant.  Nee 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee Nee Zijn we het aan uitzoeken.  Nee 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee, wordt ook uitgezocht.  Nee, nog niet meegemaakt Nee Nee, dat wordt gedekt door 

gemeentelijke verzekering. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja Nee DGM zelf niet. De 

gemeentelijke verzekering 
dekt dit wel naar ons idee. Dit 
is ook een 
secundaire/aanvullende 
verzekering die de 
overgebleven kosten dekt. Is 
wel interessant om bij 
verzekeraar na te gaan hoe 
zij dekken als er bijvoorbeeld 
sprake is van een maximaal 
eigen risico. 

Niet meer, valt onder 
gemeentelijke verzekering 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee. (Dit is nooit aan de orde 
geweest. Evt. zie antw. 22). 

Nee Na onderzoek hoe het 
ongeval in elkaar stak. 

Is nooit ter sprake geweest, 
als het erop aankomt regelen 
we het wel. 

Limburgs Landschap IKL 
  Zie boven. Nee. 
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E. Vrijwilligerskleding 

 
24. Kledingpakket per vrijwilligerscategorie - Hebben jullie voor vrijwilligers een kledingpakket? 

Voor welke  vrijwilligerscategorie is dat pakket beschikbaar? 

 

Korte analyse resultaat 

Vrijwel alle organisaties stellen kleding ter beschikking aan op zijn minst een deel van hun 

vrijwilligers. Dit pakket is vooral beschikbaar voor gidsen/promotievrijwilligers, beheervrijwilligers en 

vrijwillige boa’s. Meestal is de kleding gratis, soms moet ervoor betaald worden door de vrijwilligers 

(IVN). Ook is er verschil in het eigenaarschap: sommige kleding is te leen, (b.v. Utrechts Landschap) 

anderen krijgen het. Voor vrijwilligers van zelfstandige groepen is meestal geen gewone kleding 

beschikbaar (maar soms wel voor de coördinator).  

Kans: kennisuitwisseling op het gebied van de nieuwe werkkostenregeling, gebruikservaring, 

samenwerking op het gebied van gezamenlijke inkoop (goedkoper). 

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, er is een kledingpakket, 
voor vrijwilligers met een 
publieke functie en 
vrijwilligers die werken in 
natuurbeheer 

Ja. Voor alle 
vrijwilligers, 
behalve sommige 
excursiegidsen, de 
vrijwilligers in 
sommige 
buitencentra en 
boa's. Die dragen 
dezelfde kleding 
als de 
medewerkers 

Nee, wordt niet 
gratis verstrekt, 
maar kan wel 
besteld worden door 
afdelingen, er is een 
eigen kledinglijn. 

Ja, voor voorlichting en 
promotie, en 
beheervrijwilligers. 

Landschapsbeheer Friesland 
Groninger 
Landschap 

Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Voor doordeweekse 
vrijwilligers gratis en 
hoogstambrigadevrijwilligers 
met korting (dan ook eigen 
kleding). 

Ja, per functie 
aangepast 

Ja, zeer beperkt: een 
polo met Logo van 
Landschapsbeheer 
Groningen. 
Daarnaast zijn de 
noodzakelijke PBM 
beschikbaar voor de 
vrijwilligers. 
Regelmatige 
vrijwilligers in de 
buitendienst 
ontvangen wel 
(beperkte) 
werkkleding. 

Ja, geldt voor teams die met 
publiek omgaan 
(promokleding en kleding 
voor beheerders) 

Landschapsbeheer Drenthe 
Landschap 
Overijssel 

Stichting 
Ijssellandschap Flevolandschap 

Nee, (wel voor mentoren, 
maar dat zijn er nog niet 
veel). 

Ja, afhankelijk van 
profiel. 

Ja, voor alle 
vrijwilligers (behalve 
archief), maar wel 
andere kleding. 

Ja, voor alle soorten 
vrijwilligers, maar wel 
verschillen tussen de taken. 

Landschapsbeheer 
Flevoland 

Geldersch 
Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland 

Nationale Park Hoge 
Veluwe 
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Ja, organisatievrijwilligers 
(het promoteam, 
zeisdocenten en de 
timmermannen) 

Ja, voor 
vrijwilligers die 
zichtbaar in terrein 
zijn, vooral 
buitenvrijwilligers 

Nee Nee, wel hesjes voor 
bepaalde groepen (o.a. 
natuurgidsen). En sjaaltjes 
met logo. ANWB-
vrijwilligers hebben eigen 
hesjes.  

Waterschap Vallei en 
Veluwe 

Utrechts 
Landschap 

Landschap Erfgoed 
Utrecht Landschap Noord-Holland 

Deels wel (jas bij 
zuiveringen), deels niet. 
Beekbeheerders krijgen 
hesjes, handschoenen, 
laarzen e.d. via 
Landschapsbeheer 
Gelderland.  

Ja, voor zowel 
terreinbeheer als 
communicatie. In 
bruikleen.  

Ja, voor directe 
vrijwilligers. 
Afhankelijk van 
profiel. 

Ja. Voor vrijwilligers beheer, 
gastheer/excursie, soms 
onderzoekers (bekijken per 
project),  

Goois Natuurreservaat 
Zuid-Hollands 
Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 

Ja, primair beheerders en 
publieksvrijwilligers. Enkele 
monitorders 

Ja, vooral voor 
buitenwerkers 
(onderhoud en 
gids). Hangt af van 
type werk wat ze 
krijgen. 

Ja, maar alleen jas 
voor 
landschapsmentoren 
(beperkte groep).  

Ja voor buiten, m.n. 
veiligheidskleding/schoeisel, 
niet voor binnen (is wel in 
ontwikkeling).  

Zeeuwse Landschap 
Landschapsbeheer 
Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 

Ja, deel van de gidsen een 
jas, iedereen een polo. 

Ja, jas en 
werkbroek. 
Sommige 
zelftandige 
grsoepen krijgen 
budget voor o.a. 
kleding. 

Nee, maar wel in 
ontwikkeling: jas, 
poloshirt en pet. 
Geldt voor BL-
vrijwilligers.  

Ja, we hebben werkkleding 
voor iedereen (jas en 
schoenen) daarnaast 
hebben onze kettingzagers 
een compleets 
kleding/veiligheidspakket 
persoonlijk beschikbaar. 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, vrijwilligers met publieke 

functie (t-shirt, body-
warmer, pet etc.) 

Nee, in het 
verleden is hier 
wel sprake van 
geweest. 

   

25. Tekenwerende kleding - Leveren jullie tekenwerende kleding aan vrijwilligers zoals 
broeken, bovenkleding, Gamaschen? Zo ja aan welk categorie  vrijwilligers 

 
Korte analyse resultaat 
Slechts enkele organisaties leveren tekenwerende kleding aan hun (beheer)vrijwilligers, zoals 
Natuurmonumenten en Utrechts Landschap. Het gaat dan om broeken of sokken. Voornaamste 
argument om het niet te doen is de onduidelijkheid over de mogelijke schadelijke 
gezondheidsgevolgen van de gifstoffen in de kleding (b.v. Zuid-Hollands Landschap).  
Kans: centraal kennis opdoen over gezondheidseffecten van deze kleding en deze kennis verspreiden. 
Gezamenlijke inkoop is ook een optie (indien de kleding veilig wordt beschouwd). 
 
Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, broeken, voornamelijk 
aan beheervrijwilligers. 

Nee, niet op landelijk niveau 
(wellicht wel lokaal). 

Nee  Ja, voor beheervrijwilligers 
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Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Niet specifiek (maar wel 
lange overall). 

Nee, terughoudend vanwege 
gifstoffen in kleding.  

Nee. Nee 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee  Nee (vanwege mogelijke 

giftigheid behandelde 
broeken) 

Nee Nee 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee  Nee, wel Deet Nee Nee 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee Ja, sokken.  Nee, wachten af tot duidelijk 

is wat goede/veilige kleding.  
Nee 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee Nee, ze vragen er wel om, 

nog niets gevonden waar we 
achter staan. 

Nee Nee. Voornamelijk vanwege 
de hoge kosten wordt hier 
(nog) niet in voorzien. 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee Niet standaard, wel 

beschikbaar op aanvraag. 
Nee  Nee, is de 

verantwoordelijkheid van de 
vrijwilliger. Op teken wordt 
regelmatig gewezen, onlangs 
nog een folder verstrekt. In 
onze ehbo-koffers zitten 
tekentangen 

Limburgs Landschap IKL 
  Nee Nee, wel flessen deet mee 

tijdens werkdagen. 

   

26. Veiligheidskleding en schoenen - Leveren jullie veiligheidskleding- en schoenen aan 

jullie vrijwilligers? Zo ja, wie (rol vrijwilliger) krijgen die dan? En Persoonlijke 

Beschermingsmiddelen (PMB’s) ingeval van motorzagen en bosmaaien? 

 

Korte analyse resultaat 

Een meerderheid van de organisaties verstrekt veiligheidskleding en schoenen, ook wel PMB’s 

genoemd. Daarbij wordt wel gekeken naar de relevantie. PMB’s zijn niet altijd relevant omdat vrij 

veel organisaties niet met gemotoriseerd gereedschap werken. Indien PMB’s verstrekt worden, 

wordt meestal wel gekeken of iemand ook een certificaat heeft voor het betreffende gemotoriseerde 

gereedschap.  

Kans: kennisuitwisseling over gebruikservaringen veiligheidskleding en schoenen en gezamenlijke 

inkoop. Ook gezamenlijk gebruik is lokaal wellicht mogelijk (bij gezamenlijke gereedschapsdepot). 

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, veiligheidskleding en 
schoenen, voor 
beheervrijwilligers (meestal). 
Ze krijgen ook PMB's. 

Nee, niet standaard. Alleen als 
ze op cursus voor 
gemotoriseerd gereedschap 
zijn geweest. 

Nee, loopt meestal via 
Landschapsbeheer of 
terreinbeheerder. Sommige 
afdelingen hebben zelf 
materiaal.  

Ja, indien nodig, checkt wie 
krijgt. Werken niet met 
bosmaaiers en 
motorkettingzagen. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 
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Onze vrijwilligers werken over 
het algemeen niet met 
motorisch gereedschap. Na 
het volgen van een cursus 
kettingzagen wordt 
aangeraden zelf dergelijke 
beschermingsmiddelen aan te 
schaffen. Wordt incidenteel 
uitgeleend. 

Ja, groene beheerders en 
molenaars allemaal schoenen, 
als ze bosmaaier lenen van GL, 
dan krijgen ze de kleding erbij. 
Moeten ook certificaat hebben 
bij gem. gereedschap. 

Voor de vaste vw in de 
veldploeg alle PBM's die 
verplicht zijn. Motorzagers 
met diploma / bosmaaiers: 
verplichte kleding; helm, 
gehoorbescherming, 
schoenen, handschoenen.  
Andere vrijwilligers moeten 
zo nodig gebruik maken van 
PBM's. Bij 
gereedschapuitleen wordt 
dit gecommuniceerd en 
meegegeven. In principe 
werken de vrijwilligers niet 
met gemotoriseerd 
gereedschap (op een enkele 
vaste vrijwilliger na). 

Nee, maar doen geen 
zware werkzaamheden 
(motorketting en 
bosmaaien) 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, voor vrijwilligers die 
certificaat halen voor 
bosmaaien/motorkettingzaag. 
Ook PMB's voor vrijwilligers 
die werken op hoogte/vallend 
hout etc. 

Ja, afhankelijk van profiel. 
(soms gratis eigen vrijwilligers, 
soms tegen kostprijs voor 
aangesloten groepen) 

Ja, laarzen met stalen 
neuzen. Voor de groene 
vrijwilligers, verder niet 
(geen kettingzagen etc.) 

Alleen voor de 
beheervrijwilliger 
werkbroeken en trui 
bodywarmer, later ook pmb 
kleding nu nemen ze veelal 
hun eigen pmb kleding mee 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland 

Nationale Park Hoge 
Veluwe 

Ja, degenen die het willen 
gebruiken. Meestal hebben ze 
het zelf. 

Nee, wel handschoenen. Ze 
doen niet aan 
motorkettingzagen/bosmaaien.  

Ja, lenen het uit. Iedereen 
die werk doet waarvoor dit 
nodig is.   

Nee, dat soort werk mogen 
ze niet doen. 

Waterschap Vallei en Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee, gaan niet gemotoriseerd 
werken voorlopig.  

Ja, afhankelijk van functie 
(bosmaaien, motorkettingzaag) 

Ja, directe vrijwilligers (o.a. 
hesjes voor 
inventariseerders, helmen 
etc. voor 
landschapsbeheerploegen en 
je school kan de boom in). 
Indien mogelijk ook 
zelfstandige groepen. 
Zoeken steeds naar fondsen 
om dit mogelijk te maken.  

Ja, alle pbm's. Voor 
beheervrijwilliger, daar 
waar het nodig is.  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, schoenen en brillen voor 
beheerders. PMB ivm 
motorzagen en bosmaaien 
niet relevant, gebeurt niet 
namelijk.  

Ja, afhankelijk van wat 
vrijwilliger doet. Vrijwilligers 
die in het onderhoud werken. 

Ja, op eigen initiatief kunnen 
vrijwilligers dit lenen. Geen 
eisen. Beperkte 
beschikbaarheid. 

zie vraag 24. PMB's zijn 
altijd beschikbaar 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nvt, geen beheervrijwilligers Ja, veiligheidsschoenen op 

declaratie (directe vrijwilligers). 
Ja PBM die certificaat hebben 
(directe vrijwilligers). 

Ja, alleen waar met 
bosmaaier/kettingzaag 
gezaagd wordt. Leveren 
geen schoenen.  

Ja, zie boven 

Limburgs Landschap IKL 
  Nee, wordt wel aandacht aan 

besteed, maar meestal niet 
noodzakelijk (geen 
gemotoriseerd gereedschap). 

Nee, moeten groepen zelf voor 
zorgen. 
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27. Herkenbare organisatiekleding - Is jullie vrijwilligerskleding herkenbaar (met opdruk, 

logo etc.)? 

 

Korte analyse resultaat 

Vrijwel alle organisaties verstrekken hun vrijwilligerskleding met logo. Soms is daar nog het woord 

‘vrijwilliger’ aan toegevoegd om het onderscheid met betaalde medewerkers te vergroten (zoals 

Staatsbosbeheer). Organisaties ervaren het als prettig dat hun vrijwilligers herkenbare kleding 

hebben, om misverstanden met het publiek te voorkomen. Ook vinden ze het goed voor de 

uitstraling van de organisatie.  

Ook werd teruggemeld dat het voor de vrijwilligers die op meerdere terreinen bij verschillende 

eigenaren soms lastig werken is, aangezien ze dan andere kleding aan moeten.  

Kans: uitwisselen kennis over herkenbare vrijwilligerskleding. En discussie over problematiek 

‘grensoverschrijdende vrijwilligers’.  

 

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja Ja, met logo en woord 

'vrijwilliger'. 
Ja Ja 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Opdruk logo. Ja Polo met opdruk voor de 
brigade vrijwilligers en 
onszelf. Verder geen jassen 
met opdruk behalve betaalde 
medewerkers en of RV in 
buitendienst 

Ja  

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja  Ja Ja Ja, met logo.  

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Ja Ja  Nvt Ja (sjaaltjes en hesjes met 
opdruk) 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Ja, logo Ja Ja Ja 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, met woord 'vrijwilliger' 
erop 

Ja Ja wordt aan gewerkt (voor 
buitenvrijwilligers) 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Ja  Ja Ja (binnenkort) Ja, logo Landschapsbeheer 

Oss op de werkjas 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, logo en 'vrijwilliger' nvt 
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28. Gebruik vrijwilligerskleding - Zijn er regels voor het gebruik van de vrijwilligerskleding? 

Wanneer of welke plekken wel/niet? 

 

Korte analyse resultaat 

Ongeveer de helft van de organisaties stelt regels voor het gebruik van de kleding. Meestal gaat het 

erom dat de kleding alleen gebruik wordt ‘in functie’, zoals Brabants Landschap. Dit staat vaak ook in 

de vrijwilligersovereenkomst.  

Kans: kennis uitwisselen over ervaringen met regels rondom het gebruik van vrijwilligerskleding. En 

vergaring kennis m.b.t. het gebruik in relatie tot de Werkkostenregeling van de Belastingdienst  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, gebruik als vrijwilliger 
actief aan het werk is, in 
functie dus 

Ja, alleen dragen bij 
werkzaamheden in opdracht 
van Staatsbosbeheer. 

Nee Ja, werken in opdracht van 
FG. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee. Ja, als ze in actie zijn moeten 
ze het aan. 

Nee  Ja, alleen bij activiteiten DL. 
Verplicht gebruik (geen 
kleding van andere 
organisatie) 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee Nee, maar wel bedoeld voor 

functie.  
Nee, wel inleveren als ze 
stoppen. 

Ja, verplicht om te dragen als 
je aan het werk bent voor het 
Flevolandschap.  

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee Nee, maar is wel de 
bedoeling dat ze het 
gebruiken voor inzet GLK.   

nvt Nee 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Ja, hesjes/jassen moeten aan 
als je ze gekregen hebt ivm 
veiligheid en herkenbaarheid;  
dat duidelijk is van't 
waterschap. 

Ja, alleen gebruiken in functie 
UL 

Ja, staat in 
gebruikersovereenkomst. Als 
je in functie bent, moet 
worden ingeleverd als ze 
stoppen. 

Ja (staat in nieuwe contract). 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Als vrijwilligers-af: 
herkenbare kleding inleveren. 
Verder gebruiken als aan het 
werk.  

Ja, als ze voor ZHL aan het 
werk zijn.  

Nee (alleen eigendom De 
Groene Motor).  

nee  

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Ja, alleen gedragen tijdens 
werk voor ZL. 

Werken langs de weg, verder 
geen regels.  

Kleding blijft eigendom BL, en 
gedragen als je in functie 
bent.  

Bedoeld voor dragen tijdens 
landschapsbeheerwerk, 
verder geen strenge regels. 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, als ze in functie zijn. nvt 
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29. Kledinggebruik publieke functies - Dragen publieksvrijwilligers (BOA’s, excursieleiders) 

dezelfde kleding als  de betaalde medewerkers of dragen ze vrijwilligerskleding? 

 

Korte analyse resultaat 

Bij dit onderwerp is er een grote diversiteit aan antwoorden. Slechts bij enkele organisaties komt de 

kleding precies overeen, meestal lijkt het erop, maar is het toch net anders. Bijvoorbeeld doordat het 

woord ‘vrijwilliger’ is toegevoegd, maar ook doordat betaalde medewerkerskleding vaak completer 

is. Sommigen gaven aan ‘iedereen hoort erbij en daarom dezelfde kleding’, anderen gaven aan dat 

juist niet te doen vanwege de gedachte dat het publiek moet weten met wie van doen te hebben 

(verwachtingenmanagement), maar ook vanwege vrijwilligers die zich richting publiek wel erg als 

‘echte boswachter’ gaan gedragen, wat ook weer niet de bedoeling is.  

Kansen: kennisuitwisseling over voor- en nadelen van het al dan niet dragen van dezelfde kleding.  

Gezamenlijk principe-afspraken maken over welke publieksfuncties dezelfde- of onderscheidende 

kleding zou moeten hebben als de beroepsorganisatie. Betrek hierin ook de mogelijke verwarring voor 

het publiek van alle huidige kledingstijlen.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja. Zelfde kleding. Nee, meestal niet. Boa's wel. Nee Nee, wel herkenbaar als FG-

kleding. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Komt wel overeen, maar 
vrijwilligers hebben geen 
broeken. 

Gedeeltelijk, sommige 
kledingstukken hetzelfde, 
andere niet. 

Dezelfde kleding; dat wil 
zeggen een polo met opdruk. 

Ja, Boa's, vrijwilligersbeheer 
dragen zelfde kleding. Rest 
promotionele kleding. 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja (jas) Ja, maar wel ontwikkeling 

aparte kleding, Boa's hebben 
aparte kleding. 

Nee  Nee, kleding heeft andere 
kleur. 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee Boa's wel, rest ook (behalve 
broeken).  

nvt Ja, zelfde, maar medewerkers 
hebben complete uniformen, 
dus zien er toch anders uit.  

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Alleen de jas van de gidsen is 
hetzelfde als kleding 
medewerkers. (in de zomer 
mogelijk ook hesjes) 

Nee, (maar staat niet op dat 
vrijwilliger zijn) 

Ja Ja.  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee Nee, duidelijk anders Nee, (staat andere tekst op) Nee, of nvt 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee Nvt Nee, want  woord 'vrijwilliger' 

erop. 
Nvt 

Limburgs Landschap IKL 
  Zelfde kleding, maar wel 

woord 'vrijwilliger'.  
nvt 
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F. Veiligheid 

 

30. Noodkaart per gebied - Hebben  jullie voor de gebieden waar vrijwilligers werken een 

noodkaart ? Zo ja, voor welke vrijwilligers? Een noodkaart is klein kaartje gebied met 

toegangswegen voor ambulance, noodnr's etc. 

 
Korte analyse resultaat 

Slechts enkele organisaties hebben noodkaartjes ontwikkeld (b.v. Natuurmonumenten), het gaat dan 

om terreinbeheerders. De niet-terreineigenaren (met name Landschapsbeheerorganisaties) geven 

soms aan dat dit onderwerp integraal onderdeel is van het Werkdagvoorbereidingsformulier (b.v.IKL) 

en dat het dus op maat gemaakt wordt tijdens de voorbereiding, al lijkt het in de praktijk niet altijd 

gebruikt te worden.  

Kans: kennisuitwisseling toegespitst op de verschillende situaties waarin vrijwilligers werken (vast 

plek of niet etc.) en samen formats ontwikkelen, afgeleid van bestaande voorbeelden.   

Kans: gezamenlijk vaststellen wat er op een noodkaart moet staan.  

 
Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 

Ja, voor beheergroepen, 
excursieleiders (ook in 
boten), 
evenementenvrijwilligers, 
bezoekerscentrum-/infopunt-
vrijwilligers. En 
vrijw.boswachters/toezichth
ouders nemen de noodkaart 
mee, soms een 
creditcardversie (voor kleine 
gebieden). 

Nee Nee (wordt verwacht van 
terreineigenaar) 

Nee 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee. Nee, leren wel alarmeren (elk 
jaar op herhaling) 

Niet consequent. We 
gebruiken een 
gereedschapsformulier 
(verkorte versie van het 
landelijke 
werkdagformulier). Hierop 
moet het gereedschap 
worden ingevuld; er wordt 
tevens gevraagd naar de 
route voor ambulance en 
coordinaten; maar een 
kaartje wordt zelden 
toegevoegd. Ervaren 
vrijwilligers als te 
omslachtig. 

Nee, (wel voor gidsen een 
algemene kaart gemaakt). 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee, wordt  wel op gewezen 
en wordt in theorie opgelost 
via werkdagformulier, maar 
dat wordt niet altijd 
gebruikt. 

Nee, maken de vrijwilligers zelf 
aan de hand van 
werkdagvoorbereidingsformuli
er. 

Nee Nee, werken wel altijd in 
buurt gebouwen waar deze 
info aanwezig is. 
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Landschapsbeheer 
Flevoland 

Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland 

Nationale Park Hoge 
Veluwe 

Ja Nog niet, willen het wel 
implementeren. 

Nee, komt wel aan orde in 
werkvoorbereidingsformulier
. 

Ja 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee, we willen dat wel gaan 
doen. De zuiveringsgidsen 
hebben een RISK-training 
gehad.  

Nee, denken er wel over na Nee, werken niet steeds in 
dezelfde gebieden. Daar is 
werkdagformulier voor.  

Nee 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee, zijn we mee bezig Ja Nee, maar wel door 

werkdagformulier zouden ze 
het moeten hebben.  

telefoonlijst in kantine, 
plattegrond nvt 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Ja, voor aantal terreinen 
(o.a. Saeftinge) 

Nee, wel 
werkvoorbereidingsformulier.  

Nee, ze maken het zelf in 
hun 
voorbereidingsformulieren. 

Nee, maar werken altijd in 
buurt openbare weg in 
buitengebied. Wij werken 
altijd in (grote) groepen en 
hebben altijd 
vervoermiddelen van 
onszelf ter beschikking, 
daarin een overzicht van 
telefoonnummers. Verder is 
er altijd een werkleider op 
de werklocaties 

Limburgs Landschap IKL 
  Nee Komt aan de orde in 

werkdagvoorbereidingsformu-
lier. Dus integraal onderdeel 
van het werk!  

   

31. EHBO-kit - Geven jullie de vrijwilligers een EHBO-kit mee? Zo ja, aan welke vrijwilligers? 

 

Korte analyse resultaat 

De meeste organisaties geven hun vrijwilligers een EHBO-kit mee, zoals Landschapsbeheer 

Gelderland. Het gaat daarbij vooral om de beheervrijwilligers en soms ook de gidsen. De zelfstandige 

groepen krijgen het advies om een EHBO-kit mee te nemen, of het wordt standaard bij het 

gereedschap geleverd (b.v. Landschapsbeheer Groningen).  

Kans: kennisuitwisseling over de  standaardinhoud van de EHBO-kits en gezamenlijke inkoop.  

Kans: gezamenlijk beleid ontwikkelen en vaststellen over welke vrijwilligers(groepen) een EHBO-kist 

moeten hebben 

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, beheergroepen, 
excursieleiders (ook met 
boten). 

Geen standaardbeleid. 
Specifieke groepen wel (zoals 
schippers). 

Nee, wel advies aan 
afdelingen om dat te doen 
(bv excursieleiders) 

Ja, excursiegroepen 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 
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Ja, altijd Ja, voor alle vrijwilligers bij 
uitdelen kleding. 

Ja, standaard bij lenen 
gereedschap in de kist met 
instructieformulieren.  Wordt 
ook vermeld op het 
gereedschapsformulier. 

Ja (aan beheerders) 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, geldt voor alle groepen 
die gereedschap krijgen. 

Ja, werkgerelateerd 
(beheergroepen, 
excursieleiders) 

Ja, (behalve 
archiefvrijwilligers). 

Beheerders werken altijd in 
buurt centrum of dienstauto 
met ehbo. Gidsen krijgen het 
wel mee. 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Ja, beheervrijwilligers 
sowieso. 

Wisselend. Vooral 
terreinvrijwilligers. 

Ja Ja, alle groepen hebben 
ehbo-doos, gidsen ehbo-setje. 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Sommigen wel, sommigen 
niet. Willen we beter regelen. 

Ja, werkgerelateerd 
(terreinbeheerders), gidsen 
soms 

Ja (directe vrijwilligers, 
landschapsbeheerploegen, je 
school kan de boom in). 
Alleen de beheerders, lopen 
meeste risico.  

Ja, beheervrijwilligers in ieder 
geval.  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja Ja,  vrijwilligers die in de 

natuur werken en gidsen 
(rugzakje). 

Niet standaard, maar zijn wel 
te leen. 

is aanwezig in werkschuur en 
op locatie (bij oa 
zaagwerkzaamheden) 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee, ooit wel gedaan. Goed 
idee. 

Ja voor meeste groepen, 
bewonersgroepen regelen het 
zelf.  

BL wel, zelfstandige groepen 
doen het zelf, adviseren het 
wel. 

Ja, er is altijd een ehbo-koffer 
aanwezig op de werklocatie 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, vooral bij grotere 

evenementen, maar meeste 
vrijwilligers nemen zelf wat 
mee. Bij beheerders zit het in 
de auto. 

Ja, bij vrijwilligers die 
gereedschap lenen 

   

32. AED-gebruik, voor welke groepen? Geven jullie de vrijwilligers een EHBO-kit mee? Zo 

ja, aan welke vrijwilligers? 

 

Korte analyse resultaat 

Vrijwel geen enkele organisatie geeft een AED mee aan de vrijwilligers in het veld (Landschapsbeheer 

Oss doet dit wel). Wel zijn ze vaak beschikbaar in werkschuren, kantoren en bezoekerscentra of in 

auto’s van terreinbeheerders (zoals Staatsbosbeheer).  

Kans: uitwisseling over ervaringen gebruik en noodzaak. Gezamenlijke inkoop is ook een optie.  

Kans: gezamenlijk beleid ontwikkelen en vaststellen welke vrijwilligers(groepen) wel en niet een AED 

zouden moeten hebben.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Niet altijd, alleen bij groepen 
van meer dan 10 vrijwilligers 
die binnen roepafstand van 
elkaar werken. 

Nee, die hangt wel in alle 
werkschuren 

Nee, er zijn vast afdelingen 
die het in hun gebouw 
hebben. 

Nee, wel op excursieboot 
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Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee. Nee, hangen wel in de 
bezoekerscentrum en 
gebouw, niet mee op pad. 

Nee. Nee (hangen wel op 
kantoren) 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee  Nee, (wel bij middelgrote 

evenementen). 
Nee  Ja, in elk centrum hangt er 

één en jaarlijks een training. 
Wordt altijd gewerkt in buurt 
centrum. 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

In enkele gevallen wel Nee, AED staat wel in 
werkschuur 

Nee  Nee, wel aanwezig op vaste 
punten en auto's. 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee  Nee, hangt wel in infocentra Ja, landschapsbeheerploegen 

(werken ook heel veel) 
Nee, wel aanwezig in 
bezoekerscentra 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee, in bestelling. Op 
publieksplekken hangt er één 

Nee, hangen wel op plekken 
waar veel publiek komt 

Nee, er is wel een groep die 
AED heeft aangeschaft. 

nee 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee  Nee  Nee, krijgt wel aandacht in 

cursus. 
We hebben 3 AED `s ter 
beschikking, gaan ook altijd 
mee naar de werklocatie 

Limburgs Landschap IKL 
  Nee Nee 

   

33. VBNE/STIGAS - Krijgen de vrijwilligers de tekenfolder van de VBNE mee? 

 

Korte analyse resultaat 

Minder dan 1/3 van de organisaties deelt de tekenfolder van VBNE/STIGAS uit, bijvoorbeeld Stichting 

IJssellandschap. Gebrek aan aanbod wordt genoemd (Landschap Overijssel), maar ook dat er via 

andere manieren aandacht is voor teken (b.v. Landschapsbeheer Zeeland).  

Kans: aanbod vergroten en indien gewenst per organisatie verspreiden.  

  

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, gelijk met de 
tekenverwijderaar bij 
indiensttreding. 

Ja Gebeurt op lokaal niveau, 
soms wel, soms niet. 

Nee   

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap Landschapsbeheer Groningen Drents Landschap 
Nee, maar is wel op andere 
wijze verspreid. 

Ja  Soms, niet standaard. Wel op 
jaarlijkse voorlichtingsavond 
voor arbo - zaken. 

Ja (jaarlijks aandacht in 
nieuwsbrief, met 
verwijzing vbne) 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja  Nee, te weinig aanbod van 

VBNE. 
Ja  Nee, ze liggen wel in de 

centra. 

Landschapsbeheer 
Flevoland 

Geldersch Landschap en 
Kasteelen Landschapsbeheer Gelderland 

Nationale Park Hoge 
Veluwe 

Nee, maar wordt wel 
aandacht aan besteed via 
presentaties etc. 

Ja Op onze site staat een 
uitgebreidere folder over 
teken. 
http://landschapsbeheergelder

Nee, wel andere folder 

http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/brochureziektevanlymesept20125056efa674a98.pdf
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/brochureziektevanlymesept20125056efa674a98.pdf
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/brochureziektevanlymesept20125056efa674a98.pdf
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/brochureziektevanlymesept20125056efa674a98.pdf
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land.nl/wp-
content/uploads/brochureziekt
evanlymesept20125056efa674
a98.pdf 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee, wel goed idee. Nee, wel digitale info 

stigas/vbne 
Nee, staat wel info in 
introductiemap en verwijzen 
naar de website van de VBNE 

Nee 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee Ja Nee ligt in kantine 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee, wel van de GGD-
Zeeland 

Nee, wel jaarlijks aandacht 
voor dit onderwerp 

Ja  Hebben ze ontvangen 

Limburgs Landschap IKL 
  Nee Nee, komt vaak aan de orde, 

vrijwilligers komen zelf met 
vragen. 

   

34. Tekenverwijderaar - Krijgen de vrijwilligers een tekenverwijderaar van de organisatie? 

 

Korte analyse resultaat 

De meeste organisaties geven de vrijwilligers een tekenverwijderaar (b.v. Geldersch Landschap en 

Kasteelen). Indien ze dit niet doen is deze meestal wel beschikbaar via de EHBO-kits, zoals bij IKL.  

Kans: Kennisverpreiding over teken en Lyme in de e-learning en over de kwaliteit tekenverwijderaars 

en gezamenlijke inkoop. 

  

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, bij indiensttreding. Ja Nee, wel verkrijgbaar in 

webshop 
Ja 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Zit in de EHBO-kist. Ja (eigen logo) Ja, als het goed is zit die in de 
EHBO-doos. 

Soms, niet structureel 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja (en jaarlijks informatie-
avond over teken) 

Zit in iedere EHBO-kit Ja  Nee, zit wel in de ehbo-kisten. 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Ja, hebben de vrijwilligers een 
aantal jaar geleden kunnen 
krijgen, maar niet standaard 
voor alle nieuwe vrijwilligers 

Ja Ja Ja, ook spray. 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee Nee, wel van plan. Ja, wanneer op voorraad. Net 

nieuwe besteld met eigen 
logo 

Ja, (interne) 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, zat foldertje bij. Ja Nee, niet standaard.  Ligt in kantine 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee, gidsen hebben ze wel 
altijd bij zich vanuit zichzelf.  

Ja   Sommige, bij cursussen Zijn beschikbaar in de ehbo 
koffers 

Limburgs Landschap IKL 
  

http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/brochureziektevanlymesept20125056efa674a98.pdf
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/brochureziektevanlymesept20125056efa674a98.pdf
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/brochureziektevanlymesept20125056efa674a98.pdf
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/brochureziektevanlymesept20125056efa674a98.pdf
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Nee, geven ze er wel 
regelmatig info over. 

Zit in EHBO-kit 

   

35. Algemene checklist (kaartje) op pad in de natuur - Hebben jullie de vrijwilligers een 
checklist-kaartje voor op pad in de natuur? (denk aan opgeladen telefoon, 
tekenverwijderaar etc.) 
 
Korte analyse resultaat 
Vrijwel geen enkele organisatie heeft een checklist voor op pad voor vrijwilligers. Niettemin wordt er 
op groepsniveau wel aandacht aan besteed, bijvoorbeeld via werkdagvoorbereidingsformulieren of 
de cursus RI&E. Het is niet een onderwerp dat erg lijkt te leven. Het is al geïntegreerd  
Kans: kennisuitwisseling over nut en noodzaak en mogelijke integratie van dit onderwerp in het 
vrijwilligersbeleid. Informatie integreren met de e-learning. 
 
Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Nee, geen checklist kaartje. 
Meestal zit de noodkaart in 
een rugzak samen met 
verbanddoosje etc. 

Nee, lokaal misschien wel. Ja, geen kaartje, maar er is 
een lijst. 

Nee 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee. Ja Nee. Wel in geïnteresseerd! Nee 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee, gaat meestal mondeling Nee, er is wel aandacht voor 

bij mentorencursus en 
werkdagformulier. 

Nee Nee 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee, als we er zelf bij zijn 
hebben we het zelf, anders 
via het arboplan van de 
zelfstandige groep. 

Nee, wil dat integreren in 
noodkaart/werkdagformulier. 

Zit in 
werkvoorbereidingsformulier 

Nee (zit wel in opleiding) 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee, wel veldgids FFwet  Nee Nee Nee, wel bieden we de 

checklist aan als onderdeel 
van de cursus RI&E en als 
onderdeel van de cursus HGA 
en bespreken het belang in 
de cursus. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee Nee Nee, zit ook in 

werkdagformulier. 
nee 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee Nee Nee, niet op individueel 

niveau. Op groepsniveau 
wordt het gemaakt in 
voorbereidingsformulier. 

Nee, maar er wordt altijd in 
groepsverband gewerkt 
waardoor alles aanwezig is. 

Limburgs Landschap IKL 
  Verschilt van geval tot geval. Ja, staat op informatieblad 

voor ouders van kinderen en 
een aparte voor docenten. 
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36. Praktische werkinstructies -  Maken jullie gebruik van instructiekaarten voor de 

verschillende vrijwilligerswerkzaamheden? Zo ja, delen jullie die uit of staan ze op jullie 

website? Zo nee, hoe worden de instructies gegeven? 

 

Korte analyse resultaat 

Ruim 1/3 van de organisaties (bijvoorbeeld Landschapsbeheer Friesland) gebruikt instructiekaarten 

voor verschillende werkzaamheden. Deze, maar ook de andere organisaties maken vooral gebruik 

van mondelinge veldinstructie door de coördinator (vrijwilliger of betaalde medewerker), zoals bij 

het Drents Landschap. Soms zitten de instructies bij het gereedschap, staan ter beschikking de 

werkschuur of staan op de website. Daarnaast zijn er nog filmpjes die op de website staan (b.v. 

Landschapsbeheer Gelderland). Er is ook een ARBO-game ontwikkeld door de Groene Motor.  

Kans: Kennisuitwisseling over het geven van werkinstructies en gezamenlijke productie en 

verspreiding van middelen zoals kaarten, filmpjes etc. De ARBO-game is een interessant product, die 

wellicht ook ingezet kan worden.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, zijn ter beschikking in de 
werkschuur. Worden 
toegelicht door de 
medewerker en/of vrijwillige 
groepscoördinator. 

Ja, de vraag is wel of ze 
regelmatig gebruikt worden. 

Nee, geen eigen. Nee, sowieso werkbespreking 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Ja, altijd. Deze lijsten gaan 
mee met het gereedschap. 

Nee We maken gebruik van 
speciaal ontworpen 
instructiekaarten voor alle 
voorkomende 
werkzaamheden door 
vrijwilligers. Deze worden 
standaard met alle 
gereedschappen meegegeven 
en staan ook op de website. 
Ontworpen door LBG. 

Nee, wordt verteld door 
professionele coördinator 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, delen ze wel uit bij bij 
werkzaamheden en leggen 
zelf mondeling ook uit in het 
veld. Belangrijkste is directe 
uitleg. 

Ja, voor een aantal 
activiteiten, maar lokale 
aanwijzingen belangrijker 

Nee, medewerker doet 
mondeling aan begin. 

Ja, er zijn instructiekaarten 
voor bedienen apparatuur en 
alarm gebouw, niet voor 
werkbegeleiding. In het veld 
mondelinge instructie. 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

De kaarten zijn er, en 
zelfstandige groepen maken 
daar gebruik van….. Als wij 
zelf de werkzaamheden 
begeleiden hebben we geen 
kaart, maar leggen we het 
zelf uit ter plekke.  

Nee, ter plekke mondeling Ja, ook filmpjes, staan op 
website. Over veiligheid en 
deskundigheid 
werkzaamheden. 

Ja, voor verschillende 
werkzaamheden. 
Permanente educatie. Staan 
ook op website (elke groep 
afgescheiden deel). 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
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Voor ons zelf wel, voor 
vrijwilligers nog niet, willen 
dat wel de komende tijd gaan 
doen. 

Nee, wel bezig met 
handleiding 

Nee, coördinator legt ter 
plekke uit.  

Nee 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee Nee, ter plekke instructie in 

het veld.  
Nee, maar wel Arbogame en 
cursussen 

nee, instructies worden 
mondeling gegeven 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nvt Nee Ja, noemen we infobladen en 

er is aandacht voor in ri en e. 
Alles zit in fysieke map van 
groep. Komen ook op 
website. 

Vooral in het veld instructie. 
Arbo-kaarten hebben we wel.  

Limburgs Landschap IKL 
  Nee, gaat mondeling, is 

maatwerk. 
Nee, geven instructie in het 
veld. 

   

37. Meldingsplicht alleen-werkenden - Is er een meldingsplicht voor alleen-werkende 

vrijwilligers? 

 

Korte analyse resultaat 

Bij slechts enkele organisaties is er een meldingsplicht voor alleen-werkende vrijwilligers (b.v. 

Groninger Landschap). Dan gaat het bijvoorbeeld om ‘grotvrijwilligers’ en één organisatie heeft er 

speciaal een app voor ontwikkeld (Stichting Nationale Park Hoge Veluwe). Andere organisaties geven 

aan dat alleen werken niet voorkomt (Stichting IJssellandschap), niet mag (4-ogenbeleid van Brabants 

Landschap), of dat ze in opdracht werken, waardoor de organisatie weet waar ze zijn (Fryske Gea). 

Ook zijn veel vrijwilligers zelfstandig, waardoor alleen het advies geldt iemand op de hoogte te 

stellen van zijn/haar verblijfplaats. Monitoringsvrijwilligers werken vaak wel alleen.  

Kans: kennisuitwisseling over divers beleid rond alleen werken en ervaringen met de app verspreiden, 

zou als voorbeeld kunnen dienen voor andere organisaties. Ook beleid hierover zou gezamenlijk 

ontwikkeld kunnen worden.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Er zou bekend moeten zijn 
wanneer vrijwilligers alleen 
het gebied in gaan. Maar in 
de praktijk is het helaas vaak 
anders. 

Nee, lokaal misschien wel. Nee Nee, maar alles gebeurt in 
opdracht, dus weten wel 
waar ze zijn. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Niet specifiek. Zijn wel vaak 
wel van op de hoogte. 

Ja Nee. Komt nauwelijks voor of 
zou een vrijwilliger betreffen 
die veldinventarisatiewerk 
doet of wandelroutes 
controleert. 

Nee 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee (maar meeste 
vrijwilligers werken in 
groepjes minimaal 2) 

Nee, eigen 
verantwoordelijkheid; in de 
praktijk is er weinig sprake 
van alleen werkende 
vrijwilligers 

Nee, hebben geen alleen-
werkende vrijwilligers.  

Nee, maar meeste werken 
samen, behalve de 
monitorders. 
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Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee, vrijwilligers die alleen op 
pad gaan (o.a. weidevogel-, 
bever- en ottervrijwilligers) 
krijgen bij 1ste kennismaking 
wel uitleg over dat als ze 
(alleen) op pad gaan ze wel 
iemand uit eigen 
priveomgeving moeten laten 
weten dat ze op pad gaan 

Nee, zelden alleen op pad 
(alleen 
monitoringsvrijwilligers) 

Nee, want ze werken niet 
voor ons, maar voor zichzelf. 
Bij klompenpaden niet 
relevant. 

Ja, met een app. 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee, maar ze mogen ook niet 
alleen werken, of we weten 
er vanaf. 

Nee, komt nauwelijks voor Nee, (we willen niet dat ze 
alleen gaan bij gemotoriseerd 
gereedschap.)  

Nee, krijgen soms wel 
portofoon mee.  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee, (werken ook nooit 
alleen, behalve vogelaars) 

Nee, maar hebben bijna geen 
vrijwilligers die alleen 
werken, behalve monitorders. 
Hebben het ook liever niet. 

Nee, zou in werkdagformulier 
aan orde moeten komen. 

nee 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee Nee, komt zelden voor 

iemand alleen op pad gaat 
NVT, want er is een 4-
ogenbeleid bij werken in het 
veld, geldt niet voor 
monitoring. Adviseren het 
wel.  Het vierogen-beleid 
betreft VOG (gedragscode). 
Alleen werken wordt 
afgeraden. 

Nvt 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, in sommige gevallen 

(grotvrijwilligers). 
Nee, is eigen 
verantwoordelijkheid, raden 
het niet aan.(eigenlijk NVT) 

   

38. Bedreigingen en ingrijpende gebeurtenissen - Hebben jullie iets geregeld voor 

vrijwilligers die bedreigd worden of andere ingrijpende gebeurtenissen meemaken, zo ja 

wat? 

 

Korte analyse resultaat 

Bijna de helft van de organisaties hebben iets geregeld voor vrijwilligers die bedreigd worden of een 

andere ingrijpende gebeurtenis meemaken. Van deze organisaties hebben de meesten een 

vertrouwenspersoon aangesteld (vaak dezelfde als voor de betaalde medewerkers zoals Geldersch 

Landschap en Kasteelen), of hebben een protocol, afgeleid van het NOV-protocol ‘in veilige handen’ 

(Landschap Overijssel). Andere organisaties geven aan er ad-hoc naar te kijken als er wat gebeurt, 

dat de vrijwilligers ze wel weten te vinden indien nodig, of stellen dat er eigenlijk nooit iets 

ingrijpends voorkomt.  

Kans: kennisuitwisseling over protocol en maken/overnemen format ‘in veilige handen’ als voorbeeld 

voor organisaties die dat willen. Gezamenlijk beleid is ook mogelijk.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
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Ja, een protocol voor 
medewerkers en vrijwilligers. 

Ja, er komt een 
vertrouwenspersoon. We zijn 
nu  bezig om faciliteiten voor 
betaalde medewerkers voor 
vrijwilligers open te stellen.  

Nee Ja, vertrouwenspersoon, ook 
voor vrijwilligers 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Vertrouwenspersoon. Nee, wel bezig met 
vertrouwenspersoon, ook 
voor vrijwilligers 

Nee. Nee, komt eigenlijk niet voor 
hier 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee, ter plekke oplossingen Ja, vertrouwenspersoon, en 

protocol 'In Veilige Handen'. 
Nee De coördinator is 

verantwoordelijk en we 
hebben een 
vertrouwspersoon > 
vrijwilliger en in dienst 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

LBF heeft twee 
vertrouwenspersonen 
aangesteld  

Vertrouwenspersoon (zelfde 
voor medewerkers) 

Nee, maar ze weten ons wel 
te vinden als nodig. 

Ja, altijd met z'n tweeën op 
pad. Helemaal uitgewerkt. Je 
staat er nooit alleen voor.  

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee Nee Ja, vertrouwenspersoon. Ook 

bezig met 
tuchtrechtcommissie. 

Nee 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee Eveline is 

vertrouwenspersoon 
Nee nee 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee Nee, wel vertrouwenspersoon 

organisatie, staat ook open 
voor vrijwilligers, maar dat is 
niet zo bekend 

Nee, wel aandacht voor 
omgaan met publiek. 

Nee, nooit aan de orde gehad 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, maatwerk. Overleggen 

met coördinator. Gebeurt 
nooit iets. 

Komt aan de orde in protocol 
in Veilige handen, maar 
gevallen komen nooit voor. 
Anders wordt er ad-hoc naar 
gekeken. 

   

39. Overig - Hebben jullie nog andere maatregelen genomen om de veiligheid van 

vrijwilligers te borgen? 

 

Korte analyse resultaat 

De antwoorden op deze vraag zijn te divers om hier algemene conclusies uit te trekken.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Regelmatige tekenpreventie, 
legitimatiebewijs voor 
vrijwilligers die toezicht 
houden, vertrouwenspersoon. 

Lokaal worden er 
veiligheidsinstructies gegeven 
bij de start van nieuwe 
werkzaamheden.  

Wordt veel aandacht aan 
besteed in gidsencursus. 

Krijgen cursus EHBO 
(excursieleiders), materialen 
om veilig te werken 
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Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Proberen het steeds onder de 
aandacht te brengen. 

Nee Eens per jaar een 
voorlichtingsavond , 
voorafgaand aan de 
Natuurwerkdag in november. 
Waar nodig wordt mondeling 
instructie gegeven over het 
gebruik van gereedschap. 

Nee, proberen het zo te 
organiseren waardoor geen 
gevaar ontstaat. 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Cursussen en ladderkeuring 
(ook privéladders) 

Nee (doen wel maximale) Nee  Standaard 
veiligheidsuitrusting, keuring 
gereedschap jaarlijks. 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee Werken niet met 
gemotoriseerd materieel. 

Bij opstarten nieuwe groepen 
veel aandacht voor 
veiligheidinstructie, nemen 
dat serieus op. 

Alarmnummer park. Binnen 
openingstijden zijn er altijd 
mensen beschikbaar. 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Gidsen: zelfde eisen als voor 
medewerkers RWZI's. Voor de 
andere groepen wordt het 
uitgewerkt.  

Nee Ja, zijn bezig om lid van 
tuchtrechtcommissie te 
worden.  

Cursus EHBO. Minimaal 2 
mensen per groep die 
diploma hebben. Cursus Arbo 
en RI & E. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee, wel instructie in het 
veld, vooral bij incidentele 
groepen 

Ja, oefening met 
hulpdiensten bij voetveer. Per 
groep 2 mensen die EHBO 
hebben. Training samen met 
Groene Motor. Bij 
bezoekerscentra ook BHV-er. 

Arbogame, soort 
computerspel voor 
bewustwording veiligheid.  

gereedschap en machines 
worden jaarlijks gekeurd, 
vaste mensen zijn VCA en/of 
BHV gecertificeerd, 
ontruimingsoefeningen etc. 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Mobiele telefoon moet mee 
voor gidsen Saeftinge 

Cursussen voor veiligheid 
(werken langs de weg, EHBO, 
reanimatie). Voor 
hoogstamgroepen 
stabilisatiesysteem. 

Nee We werken altijd in 
groepsverband op een voop 
voorhand bekende locatie en 
onder de 
verantwoordelijkheid van 
werkleiders 

Limburgs Landschap IKL 
  Kinderexcursies met 

minimaal 2 gidsen. 
We hebben een plan van 
Aanpak Arbo (gecheckt door 
Stigas), met RI&E en 
evaluatie werkdag, waarin 
ook aandacht voor 
grensoverschrijdend gedrag. 
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G. Gereedschap 
 

40. Gebruik handgereedschap - Stellen jullie gereedschap beschikbaar voor jullie vrijwilligers? Wie 

is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gereedschap?  Wie bewaart het gereedschap 

tussen de klussen in? 

 

Korte analyse resultaat 

Vrijwel alle organisaties (bijvoorbeeld Landschap Noord-Holland) stellen gereedschap ter beschikking 

voor hun vrijwilligers. Of hun vrijwilligers lenen dat bij provinciale landschapsbeheerorganisaties 

(bijvoorbeeld Waterschap Vallei en Veluwe). Beheer en onderhoud wisselt sterk per locatie. Soms is 

dat geheel in handen van professionele medewerkers (relatief vaak bij de terreinbeheerders), in 

andere gevallen organiseert een ‘depotvrijwilliger’ het beheer en onderhoud (zoals de Groene 

Motor). Ook wordt veel gereedschap uitgeleend voor een lange tijd, waarbij het gereedschap na het 

seizoen wordt teruggebracht voor groot onderhoud. Dit gebeurt bij zelfstandige groepen, meestal 

gefaciliteerd door landschapsbeheerorganisaties.  

Kans: kennis uitwisselen over aankoop, beheer en onderhoud van handgereedschap, maar ook 

gezamenlijke gebruik, gezamenlijke depots en onderhoud en gezamenlijke inkoop.  

  

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, er is handgereedschap 
voor de vrijwilligers. Beheer 
ervan wisselt per locatie: 
soms medewerkers, soms 
vrijwilligers. 

Ja landelijk beleid is dat 
organisatie verantwoordelijk 
is. Maar lokaal is dat divers 
geregeld.  

Nee, niet landelijk. (lokaal zijn 
er wel afdelingen met eigen 
gereedschap). Verder vooral 
rol voor Landschapsbeheer of 
terreineigenaar. 

Ja, FG bewaart en 
onderhoudt het gereedschap. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Gereedschap komt na 
werkdagen bijna altijd terug. 
Beheerder werkplaats kijkt 
spullen na en zet een en 
ander in vet etc. 

Ja, de beheerder van GL (daar 
ook in opslag) 

Gereedschap kan gratis door 
vrijwilligers worden geleend. 
We bewaren de spullen apart 
van de gereedschappen van 
de vaste ploegen. Soms 
wordt gereedschap door vw's 
onderhouden (zeisen) en is 
bekend bij wie de spullen 
liggen. Over het algemeen is 
de chef van de werkplaats 
verantwoordelijk voor het 
gereedschap en het 
onderhoud hieraan. 

Ja, prof coördinator 
verantwoordelijk, bewaart 
het ook in depot.  

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja. Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
Sommige groepen bewaren 
gereedschap zelf, als het stuk 
is of bot geworden en groep 
niet zelf kan repareren, dan 
terug naar LBD (daar ook 
gereedschapsvrijwilligers).  

Ja, organisatie LO is 
verantwoordelijk en bewaart 
het (maar soms uitgeleend 
aan vrijwilligers) 

Ja, eigen personeel doet 
bewaren en onderhoud. 

Materiaal blijft op het werk 
BC of werkschuur, de 
coördinator brengt zonodig 
het materiaal en is 
verantwoordelijk 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 
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Ja, we bewaren en 
onderhouden het 
gereedschap zelf, hebben een 
grote werkschuur waar het 
gereedschap in staat. 
Sommige groepen hebben 
eigen gereedschapsdepot 

Ja, onderhoud en bewaren 
ligt bij beheerder. 

Ja. Verschilt, sommige 
groepen krijgen het jaarrond 
en onderhouden zelf, anderen 
komen het halen en brengen.  

Ja, verantwoordelijk 
onderhoud en bewaren 
wisselt tussen vrijwilligers en 
park. 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Via Landschapsbeheer 
Gelderland, ook onderhoud. 
Sommigen hebben eigen 
depot.  

Ja, medewerker UL is 
verantwoordelijk en 
gereedschap bewaard in 
werkschuur 

Ja, directe 
gereedschapsvrijwilligers 
onderhouden het in 
gereedschapsschuur. 
Zelfstandige groepen krijgen 
langdurige 
gebruikersovereenkomst (dan 
scholing in onderhoud). 
Directe vrijwilligers: zelf (met 
eigen vrijwilligers). 
Zelfstandige groepen 
bewaren het zelf.  

Ja, de organisatie bewaart en 
beheert door boswachter 
(interne). Externe: apart 
depot. Sommige groepen 
permanent uitgeleend, 
andere halen en brengen. 
Regelmatig keuring. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, er is handgereedschap 
voor vrijwilligers. Onderhoud 
wisselend vrijwilligers en 
medewerkers. Opslag op 
locaties met schuur. 

Ja, stellen gereedschap 
beschikbaar. Medewerkers 
ZHL verantwoordelijk voor 
onderhoud en bewaren.  

Ja, onderhoud door specifieke 
vrijwilligers (1 depot). Daar 
ook bewaard, sommige 
dingen ook heel seizoen 
uitgeleend. 
Gereedschapsuitleen.nl voor 
voorraadbeheer.  

Voor buitenvrijwilligers is een 
scala aan gereedschap 
beschikbaar. De 
landgoedbeheerder/opzichter 
is verantwoordelijk voor 
opslag en onderhoud. 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nvt, want geen 
beheervrijwilligers 

Ja, stellen gereedschap 
beschikbaar. zorgplicht voor 
groepen. Daarnaast eigen 
medewerker herstel 
gereedschap. Soms zelf 
bewaren, soms in depot. 

Ja. BL beheer en onderhoud 
door beheerders. Vrijwilligers 
landschapsbeheer: lenen en 
beheren door BL, doel is wel 
dat de groepen zelfstandig 
worden. 

Ja, we hebben een zeer 
uitgebreid pakket aan 
handgereedschappen en 
mechanische 
gereedschappen en 
voertuigen. We hebben een 
eigen werkplaats/werf waar 
alles is opgeslagen, na elke 
werkdag wordt alles 
gecontroleerd en zonodig 
gerepareerd. Iemand is 
aangesteld om hierop toe te 
zien.  

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, organisatie 

verantwoordelijk onderhoud, 
vrijwilligers bewaren het zelf. 

Ja, onderhoud doet IKL zelf. 
Sommige vrijwilligers lenen 
jaar lang (dan dus ook 
verantwoordelijk voor 
bewaren), anderen brengen 
het zelfde dag terug. 
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41. Gebruik gemotoriseerd gereedschap - Stellen jullie gemotoriseerd gereedschap ter 

beschikking (zoals motorkettingzaag, bosmaaier, trekker). Wie is verantwoordelijk voor 

het onderhoud van het gemotoriseerde gereedschap? 

 

Korte analyse resultaat 

Iets meer dan de helft van de organisaties stelt gemotoriseerd gereedschap ter beschikking, zoals 

Staatsbosbeheer. Daarbij moeten de vrijwilligers meestal in het bezit zijn van certificaten. Vrijwel 

altijd ligt het beheer en onderhoud bij de organisatie zelf (b.v. Landschapsbeheer Flevoland).  

Kans: Ervaringen uitwisselen over het gebruik van gemotoriseerd gereedschap door vrijwilligers, 

gezamenlijke eisen stellen aan opleiding, gezamenlijke inkoop van cursussen. Gezamenlijk beheer en 

uitwisseling van gereedschap is ook mogelijk, eventueel via gezamenlijke depots.   

 

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, er is gemotoriseerd 
gereedschap voor de 
vrijwilligers. Beheer ervan 
wisselt per locatie: soms 
medewerkers, soms 
vrijwilligers. 

Ja, Staatsbosbeheer is 
verantwoordelijk voor het 
onderhoud. 

Zie boven Nee 

Landschapsbeheer 
Friesland Groninger Landschap 

Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee. Ja, alleen bosmaaier. In beheer 
bij beheerder.  

Nee. Niet apart voor 
vrijwilligers. Alleen in de 
vaste veldploeg 
(professionele buitendienst) 
mogen vrijwilligers met een 
diploma  aan de slag met 
motorisch gereedschap. 

Nee 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee Ja, organisatie LO zelf 

verantwoordelijk voor eigen 
gereedschap, maar onder 
beperkende voorwaarden ter 
beschikking gesteld (certificaat, 
pbm, vaardigheid). 

Geen. Ja, bladblazer, 
heggenschaar, grasmaaier, 
bosmaier en motorzaag. 
Medewerkers zijn 
verantwoordelijk voor 
onderhoud en bewaren. 

Landschapsbeheer 
Flevoland 

Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Ja, maar geldt maar voor 
enkele vrijwilligers die 
daarvoor gecertificeerd zijn. 
We bewaren en 
onderhouden het zelf 

Nee Ja, motormaaiers voor 
klompenpaden. Dan 
onderhoud wel bij SLG.  

Nee, zeer beperkt. 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee Ja, alleen vrijwilligers die 

opleiding gevolgd hebben 
Ja, alleen 
landschapsbeheerploegen 
onder leiding professional. 
LEU verantwoordelijk voor 
onderhoud. 

Ja, zelfde als boven, maar 
niet permanent uitgeleend. 
Voorwaarde dat lener ook 
cursus gevolgd heeft. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
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Nee Ja, alleen als ze daarvoor 
bevoegd zijn. Voor onderhoud 
en bewaren zie boven. 

Ja,  onderhoud en bewaren 
zelfde als boven.  

Alleen gecertificeerde 
vrijwilligers mogen met 
dergelijk gevaarlijk 
gereedschap werken. 
Onderhoud ligt bij beheerder. 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 

    Nvt Ja, alleen voor mensen 
certificaat 
bosmaaien/motorkettingzagen. 
Beperkt aantal mensen ook 
maaimachines. 

Alleen aan vrijwilligers BL die 
gecertificeerd zijn. Beheerd 
en onderhouden door 
medewerkers. 

Ja, we hebben 7 
kettingzagen, waaronder 2 
splinternieuwe accuzagen, 
verder 7 bosmaaiers 
waaronder 3 accumaaiers, 3 
werkbusjes, 1 tractor met 
aanhnager, 2 losse 
aanhangers, diverse 
houtbewerkingsmachines, 
klepelmaaier, houtklover. 
Specifieke vrijwilligers 
controleren elke week. 

Limburgs Landschap IKL 
  Nee Nee 
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H. Samenwerking 
 

42. Beheerwerkzaamheden -  Bij wie vinden de werkzaamheden plaats: op eigen terrein of 

op terrein van andere eigenaar/eigenaren ? 

 

Korte analyse resultaat 

De vrijwilligers van de terreinbeheerders werken bijna volledig op de eigen terreinen (geldt in 

mindere mate voor gidsen/promoteams), terwijl de vrijwilligers gefaciliteerd door 

IVN/Landschapsbeheerorganisaties vrijwel uitsluitend op terreinen van anderen werken. Echter, er is 

wel sprake van overlap. Zelfstandige groepen van IVN/Landschapsbeheerorganisaties opereren vaak 

in gebieden van terreinbeheerders, terwijl individuen lid kunnen zijn van verschillende 

vrijwilligersgroepen. De grootte van deze overlap is niet bekend. Het is de vraag of deze ‘verkokering’ 

ook gewenst is door de vrijwilligers die waarschijnlijk meer uitgaan van hun eigen streek en niet zo in 

eigendommen denken.  

Kans: Samenwerking door vrijwilligersgroepen aangrenzende terreinen ‘mee laten nemen’, of juist 

meer gebruik maken van gespecialiseerde vrijwilligers(groepen), zoals brigades die specifiek werk in 

een grote regio op zich nemen. Ook gezamenlijk gefaciliteerde groepen is mogelijk.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Eigen terrein Eigen terreinen. Soms 

aangrenzend bij de buren. 
Vrijwel altijd terrein van 
anderen, af en toe terreintje 
of heemtuin in eigen beheer 

Bijna altijd. Excursies soms op 
andermans terrein.  

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Op terrein van andere 
eigenaren. 

Ja, op eigen terrein Op terrein van andere 
eigenaren. Heel soms op 
eigen terrein: knotten van de 
wilgen of maaien met de zeis 
rondom kantoor.Verder heeft 
LBG geen eigen terreinen. 

Ja, op eigen terrein (behalve 
promoteams op markten, 
lezingen) 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Terreinen van anderen. Eigen terrein en terrein van 

anderen 
Eigen terrein en terrein in 
eigen beheer van anderen 
(o.a. gemeente Deventer) 

Eigen terrein. 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Anderen Eigen terrein Anderen Eigen terrein 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Eigen terrein of terrein in 
beheer (dan toestemming 
vragen) 

Eigen terrein Terrein van anderen Beide 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Eigen terrein. Eigen terrein en terrein in 

beheer. 
Anderen Eigen terrein 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
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Eigen terrein Terrein van anderen. Eigen terrein en terrein van 
anderen. 

Wij werken voornamelijk in 
opdracht van gemeente Oss 
op plm 35 natuurlocaties van 
de gemeente. Daarnaast 
ondersteunen wij bij 
werkzaamheden op locaties 
van Natuurmonumenten en 
Brabants Landschap en 
opdrachten van Waterscha 
AA en Maas. incidenteel een 
particuliere opdracht. 
Werkzaamheden worden 
uitgevoerd op basis van 
overeenkomsten met 
betreffende opdrachtgevers. 
we hebben nog een 2e locatie 
in de vorm van een landerij 
met plm 30 ha 
landbouwgrond en een 
heemtuin met eigen 
gebouwvoor de vrijwilligers 
die daar wekelijks actief zijn. 

Limburgs Landschap IKL 
  Eigen terrein. Terrein van anderen. 

   

43. Samenwerking - Wordt er samengewerkt tussen jouw organisatie en andere (groene) 

organisaties m.b.t. vrijwilligerswerk? Wat houdt die samenwerking concreet in? 

 

Korte analyse resultaat 

Elke organisatie werkt op de één of andere manier samen met andere organisaties op het gebied van 

vrijwilligerswerk. Dit varieert van zeer beperkt (Zeeland) tot intensief (Noord Holland. Het lijkt erop 

dat de intensiteit van samenwerking enigszins afhangt van subsidies of ‘dwang’ door de provincie.  

Landelijk is onlangs bij de VBNE de werkgroep vrijwilligers opgericht, met participatie van o.a. 

Staatsbosbeheer, LandschappenNL, Natuurmonumenten, FPG en recentelijk ook IVN. De begeleiding 

van deze benchmark is in handen van de VBNE. Met name Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 

hebben nu enkele samenwerkingsprojecten op het gebied van o.a. E-learning, veilig werken en 

selectie van zelfde aanbieder opleidingen. NOV is ook een partner op landelijk niveau, vooral als 

kennisbron.  

Op provinciaal niveau werken de provinciale organisaties Landschapsbeheer vaak samen met 

terreinbeheerders door middel van facilitering vrijwilligersgroepen die op hun terrein 

werkzaamheden uitvoeren. Het gaat dan om gereedschap uitleen, maar soms ook begeleiding in het 

veld en het geven van cursussen. Op educatief gebied heeft IVN soms een rol bij het opzetten en 

uitvoeren van educatieve projecten. Enkele provincies zijn bezig met het opzetten van een 

gezamenlijke ‘groene academie’ met een cursusaanbod voor groene vrijwilligers. In Noord-Holland 

draait dit al. Ook is er in enkele provincies (bijvoorbeeld Gelderland) geregeld overleg tussen de 

vrijwilligerscoördinatoren. In andere provincies gebeurt dit niet of nauwelijks, meer ad-hoc. Ook 

worden in enkele provincies gezamenlijke vrijwilligersdagen georganiseerd (bijv. in Groningen). 

Kans: kennisuitwisseling over verschillende vormen van samenwerking en het oppakken van 

succesvolle voorbeelden in andere provincies/landelijk. Voor landelijke zaken is een rol voor de 

werkgroep vrijwilligers logisch. Hierbij kunnen ook de kansen worden genoemd n.a.v. de motie 

Geurts-Leenders.  
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Aandachtspunt is het verschillende schaalniveau waarop de organisaties werken (landelijk-

provinciaal/regionaal).  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja dit komt regionaal voor, 
wisselt per locatie, geen goed 
overzicht van. Landelijk is er 
nu werkgroep vrijwilligers. 
Met SBB in onderzoekende 
fase op gebied trainingen 
veiligheid, zodat er meer 
eenduidigheid ontstaat. 

Ja, lokaal heel verschillend. 
Met Natuurmonumenten en 
rest branche: e-learning veilig 
werken, zelfde opleidingen 
geven (werken ook toe naar 
gezamenlijke aanbieder) 
zoals motorkettingzaag, hulp 
geïsoleerde arbeid etc. 
Werkgroep vrijwilligers VBNE. 

Landelijk net tot werkgroep 
vrijwilligers toegetreden. 
Verder actief bij NOV 
(kennisoverdracht) en 
incidentele samenwerking 
met Scouting 
(kennisoverdracht). Met 
KNNV groeit de 
samenwerking. Doen 
projecten samen waarin veel 
vrijwilligers betrokken. Lokale 
IVN werkt samen met veel 
lokale partijen w.o. groene of 
duurzaamheidsplatforms 
etc.. 

Met LB-Friesland: vacatures, 
kennisoverdracht, 
afstemmen, cursussen 
gezamenlijk. Groepen van LB-
friesland soms ook actief op 
grond FG.   

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Ja, tussen SBB, IFG en NM en 
particulieren. Wij lenen 
gereedschap uit als daar 
behoefte aan is. Soms 
werving en opzetten 
vrijwilligersgroep. Soms 
cursus natuurbeheer. Friese 
vrijwilligersacademie (niet 
groen) wordt nu opgezet: 
kunst, sport etc. 

Groene vrijwilligersdag. 
LBGroningen-IVN inhuren 
voor geven cursussen. Niet 
geregeld overleg met collega-
vrijwilligerscoördinatoren. 

Ja, maar niet zo structureel 
als we zouden willen/kunnen. 
We verwijzen af en toe vw's 
naar SBB, Groninger 
Landschap bv. als daar meer 
passend of regulier werk 
voorhanden is. Provinciale 
dagen voor de groene 
vrijwilliger, (beperkte) 
uitwisseling van vacatures en 
cursusaanbod. 

LBDrenthe: lenen materiaal, 
ze geven soms ook instructie 
op ons terrein. IVN: educatie, 
maken bijv speurtocht, 
uitgevoerd door vrijwilligers 
LBD. Soms ook uitvoering 
door vrijwilligers IVN. Sinds 
enkele jaren gezamenlijk 
aanbod groene organisaties: 
workshops voor vrijwilligers. 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Streekbeheer: betrekken van 
bewoners bij landschap (ook 
van tbo's). Dan afspraken 
maken met TBO's (ook 
waterschappen). Ook 
gezamenlijk 
cursusprogramma Groen en 
Doen met SBB en NM. 
Tekenavond voor alle groene 
vrijwilligers. Ook meer samen 
met Het Drents Landschap 
cursussen organiseren. En 
Natuurwerkdag met 
partners. Geen centraal 
overleg tussen 
vrijwilligerscoordinatoren 
natuurorganisaties 

Ja, bijvoorbeeld je school kan 
de boom in (scholenproject), 
zetten shared servicecenter 
op: cursussen staan ook open 
voor andere groene 
vrijwilligers, zoals stichting 
ijssellandschap. En ook 
gereedschapsuitleen voor 
vrijwilligers andere 
natuurorgs. Landschap 
Overijssel is altijd gericht op 
samenwerking ,dus ook met 
IVN, NM, SBB, 
Vlinderstichting, 
gegevensverzamelende orgs, 
particuliere stichtingen 

IVN (wandelingen uitvoeren) 
Groene Knoop 
(werkzaamheden uitvoeren), 
met KNNV en 
vogelwerkgroep tellingen. 
Met Landschap Overijssel op 
gebied van 
kennisuitwisseling, kopen 
soms cursussen in.  

Meeste met 
Landschapsbeheer Flevoland. 
Gezamenlijke promo 
organisaties door vrijwilligers 
Landschapsbeheer Flevoland 
en Flevolandschap. Lenen 
gereedschap van LB-
Flevoland. Helpen elkaar 
werving vrijwilligers. LB-
flevoland verzorgde cursus 
onze vrijwilligers. Geen 
samenwerking met andere 
terreinbeheerders. Wel 
vrijwilligers die werkt bij 
verschillende groene 
organisaties.  

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 
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Ja, uitlenen gereedschap, 
afspraak over begeleiding 
vrijwilligers Flevolandschap 
(nog weinig gebruik van 
gemaakt). Coördineren groep 
vrijwilligersgroep Stad en 
Natuur. Regulier overleg met 
Flevolandschap, niet met SBB 
(NM niet zo actief in 
Flevoland). 
Ringslangwerkzaamheden 
vinden plaats bij SBB en in 
opdracht SBB. Wij hebben 
een contract met SBB over 
het werk en zijn 
verantwoordelijk voor de 
uitvoer. 

Gebeurt niet veel. Wat 
externe groepen van o.a. SLG 
die op onze terreinen werken. 
Overleg coordinatoren 
(Natuurwerk Gelderland) met 
NM, SBB, IVN, SLG, GLK. 
Kennis en ervaring 
uitwisselen.  

Ja, platform natuurwerk. 
Afstemmen en uitwisselen. 
Samen cursussen vol krijgen. 
Niet samen heel 
cursusprogramma vol krijgen, 
is niet zo nodig, we weten 
elkaar te vinden. Terreinen 
beschikbaar stellen, Gelderse 
werkdag-locaties.  

Nee, maar vrijwilligers zelf 
zijn vaak ook vrijwilliger voor 
andere organisaties. Wel 
landelijk project IVN van 
luchtkasteel tot 
dassenburcht.  

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Met Landschapsbeheer 
Gelderland (ondersteuning 
vrijwilligerswerk met o.a. 
gereedschap), met SBB/Nm 
ook wel afstemming over de 
groepen. Wij zijn misschien 
één van de eersten die het 
groene 
beheervrijwilligerswerk 
oppakken, kennen elkaar niet 
goed (er is wel leernetwerk 
burgerinitiatieven van 
Alterra). Zou goed zijn om 
van elkaar te leren. 

Ja, natuurwerkdag, ideeën 
voor groene academie. Komt 
op gang. Niet zozeer op 
terreinbeheer 

Ja, heel veel. Met gemeenten 
richten we nieuwe groepen 
op en onderst. bestaande 
groepen. Landgoedeigenaren 
(oprichten nieuwe groep of 
beheer bestaande groep). 
Terreinbeheerders, daar 
zitten onze groepen ook. 
Samenwerking Scouting, 
scholen, IVN. 
Vrijwilligersoverleg groene 
organisaties paar keer per 
jaar. Samen lezingenserie 
opgezet (ook beloning). 

Ja, we hebben gezamenlijk 
programma met projecten. 
TBO's gezamenlijk 
verantwoordelijk. LNH is 
trekker, uitvoering door LNH 
en IVN. Iedereen maakt er 
gebruik van. Overleg op 
directeuren en beleidsniveau 
en coördinatorenniveau. 
Activiteiten zijn o.a.: Groene 
academie 
(cursusprogramma). 
Gereedschapsdepot, 
dialoogdag, vernieuwing, 
weidevogels, IVN-vrijwilligers. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, binnen terreinbeherende 
organisaties NH, programma 
Betrekken bij Groen NH en 
Groene Academie NH 
(samenwerking op 
cursusgebied). Daarnaast 
bezig met aansluiten 
vrijwilligersregistratie-
systeem van SBB 

Ja, gezamenlijke dag, samen 
cursussen organiseren 
(Groene Motor). Veel gidsen 
van IVN. Vrijwilligers op 
terrein van Dunea 
begeleiden. Regulier overleg 
tussen 
vrijwilligerscoordinatoren 
TBO's, getrokken door 
Groene Motor. En provincie-
overstijgend overleg binnen 
LNL. 

Netwerk 
vrijwilligerscoordinatoren 
TBOs , IVN, ErfgoedhuisZH. 
Wisselen uit, samen 
cursussen oppakken en 
vrijwilligersdag. De Groene 
Motor organiseert netwerk. 
Zijn bezig met uitbouwen 
samenwerking richting 
Groene Academie zoals NH 
dat heeft.  

Voor buiten is er een kleine 
samenwerking met De 
Groene Motor. Met name 
vwb cursussen, en 
gereedschap-uitleen (van dit 
laatste is al jaren  geen 
gebruik van gemaakt) 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
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Zeer beperkt: doorverwijzen 
naar elkaar. Soms ook 
gezamenlijke lezingen. 
Gidsen werken soms voor ZL 
en SBB. Kans voor 
gezamenlijke gidsencursus. 
Doen niets met gezamenlijke 
vacaturewebsite. Formeel 
nog platform groene 
vrijwilligers. Teveel andere 
belangen. Werkte niet, 
leverde niets op. Intentie 
goed.  

Hadden groene coalitie, nu 
geen geld meer. 
Natuurwerkzeeland.nl, 
voeren werk uit voor 
terreinbeheerders met 
vrijwilligers. Gezamenlijke 
projecten ZL of IVN, 
bijvoorbeeld 
poeleninventarisatie, beheer 
akkerreservaten met ZL, 
Samen groen gezond met 
IVN. Geen structureel 
overleg. 

Er is provinciaal project 
natuur en samenleving, 
samen met sbb, nm, ivn, BL, 
milieufederatie, 
soortenorganisaties. Dat is 
een gezamenlijk platform. 
Samen gaan we Groene 
Academie ontwikkelen, 
gericht op cursussen. Zit in 
opstartfase. 

We werken samen met lokale 
IVN afdeling. Contact met 
Emiel Rijken (BL), bedruipen 
onszelf goed. Werken samen 
in beheer op terrein van 
NM/BL. Met NM zelfs 
overeenkomst. 

Limburgs Landschap IKL 
  Met IKL, en PSW (mensen 

met afstand tot 
arbeidsmarkt).  

Ja, bijvoorbeeld werkdagen 
begeleiden op terreinen van 
anderen. Ook scholing 
vrijwilligers TBO's. Nu bezig 
met shared service center op 
te richten om kosten en 
inkomsten te verdelen tussen 
IKL en terreinbeheerders. Er is 
geen overlegstructuur tussen 
coördinatoren, maar weten 
elkaar wel prima te vinden. 
Met IVN bezig met 'groene 
academie'. 
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I. Begeleiding  

 

44. Training voor medewerkers - Hebben jullie  een training voor de medewerkers die met 

vrijwilligers werken? Zo ja, stellen jullie voorwaarden  aan de deelname aan zo’n training 

(begeleiding aantal vrijwilligers, begeleiding aantal groepen etc.) 

 

Korte analyse resultaat 

Ongeveer bij 1/3 van de organisaties hebben de medewerkers die met vrijwilligers werken hiervoor 

een training gehad, bijvoorbeeld bij Natuurmonumenten. Sommige andere organisaties zeggen hierin 

geïnteresseerd te zijn (Geldersch Landschap en Kasteelen), of zijn er al mee bezig dit te organiseren 

(Utrechts Landschap). Anderen geven aan dat de medewerkers al genoeg geschoold zijn door 

ervaring, of dat leren ‘on the job’ (IKL).  

Kans: leren van elkaar op gebied van cursussen voor medewerkers, ontwikkeling format inhoud 

cursuc en gezamenlijke ontwikkeling, organisatie en/of inkoop van cursussen.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, er is training voor 
medewerkers die met 
vrijwilligers werken. Nee, hier 
zijn geen voorwaarden voor. 

Ja, een training Werken met 
vrijwilligers mentoren en 
werkbegeleiders 

Ja, losse trainingen, 
workshops etc. voor de 
vrijwilligersconsulenten (ca. 
10 personen) 

Nee 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee, ervaring opdoen is in 
onze beleving een goede 
training. Toch zou extra 
training wel interessant 
kunnen zijn. 

Nee Nee.  Nee, willen we wel gaan 
doen, geldt voor 
teamcoördinatoren. 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, incidenteel. Ja, alle medewerkers die met 

vrijwilligers werken moeten 
hieraan meedoen. 

Nee Nee 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Onze medewerkers hebben 
de ervaring en kennis om met 
vrijwilligers om te gaan, we 
hebben ook weinig verloop 
personeel dus momenteel 
geen training. 

Nee, wel interessant. Nee Nee 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Ja, dwz training zijn we aan 
het uitwerken. Willen dit 
graag. Zoeken nog naar 
vorm. 1x proefgedraaid met 
een nieuwe beekwerkgroep  

Ja, gaan we mee starten Nee, wel kennisuitwisseling 
hierover en een leidraad op 
papier voor medewerkers die 
vrijwilligers ondersteunen.  

Ja, cursus leidinggeven aan 
vrijwilligers (voor 
boswachters en vrijwillige 
coördinatoren). 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, voor medewerkers waarin 
vrijwilligers in takenpakket zit 

Nee  Nee, is wel plan. Gezamenlijk 
professionals en 
vrijwilligerscoördinatoren.  

Nee 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
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Nee, nvt Nee Nee Niet specifiek. We geven aan 
vrijwilligers met name  
trainingen voor werken met 
kettingzagen / bosmaaiers 
etc. daarnaast ook 
vakinhoudelijke cursussen 
zoals cursus 
Landschapsbeheer. 

Limburgs Landschap IKL 
  Nee Nee, maar de medewerkers 

worden eerst wel begeleid, 
eerst mogen ze oefenen. 
Training on the job 

   

45. Training vrijwillige coördinatoren - Hebben jullie een training voor vrijwillige 

coördinatoren van vrijwilligersgroepen? Zo ja, zijn er voorwaarden aan deelname? Welke? 

 

Korte analyse resultaat 

1/3 van de organisaties geeft een training aan vrijwillige coördinatoren, gericht op hun functie (b.v. 

Landschap Erfgoed Utrecht), of zijn deze nu aan het ontwikkelen (Landschap Overijssel). Andere 

organisaties geven aan dat het niet van toepassing is, omdat ze geen coördinatoren hebben; ze 

sturen de vrijwilligers rechtstreeks aan (b.v. Limburgs Landschap). Hier lijkt vrij veel interesse voor te 

zijn (bijvoorbeeld bij Zuid-Hollands Landschap). Meestal is de voorwaarde dat de vrijwilligers al 

coördinator zijn of dat willen worden.  

Kans: kennisuitwisseling op het gebied van deze training, format inhoud training of gezamenlijk 

organiseren of inkopen van trainingen.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, en willen dit anders gaan 
vormgeven, want nu te duur. 
Voorwaarde dat je die functie 
uitoefent. 

Nee, zelf niet maar we doen 
er in de provincie Noord 
Halland wel aan mee. 

Niet specifiek. Wel veel 
trainingen, workshops, 
inspiratiedagen etc. voor 
(actieve) leden w.o. 
werkgroepcoördinatoren 

Nee, want coördinator is 
professional. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee, geen training. Wellicht 
binnenkort wel i.s.m. 
vrijwilligersacademie. 

Soms, als er behoefte is. 
Gericht op functiegroepen.  

Nee, n.v.t. Vrijwilligers die 
zich als ' trekker'  profileren 
zouden we kunnen 
ondersteunen met een 
training maar er zijn op dit 
moment niet veel groepen 
waar een trekker een 
dergelijke uitgesproken rol 
vervult. En er zijn ook geen 
vrijwilligers wie deze rol 
willen of kunnen vervullen. 
Kosten kunnen niet 
standaard gedekt worden en 
er is geen kennis over 
bestaan van een dergelijke 
training 

Nee, want geen coördinatie 
door vrijwilligers 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
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Nee, wel training voor 
mentoren 

Ja, staat klaar, de vrijwilligers 
moeten voor meedoen wel 
nog aantal jaar actief blijven. 
Ook vrijwillige mentoren 
krijgen training. 

Nee, slechts 1 groep heeft 
coördinator, rest direct 
aangestuurd.  

Nee, maar willen er wel wat 
mee omdat Flevolandschap 
met vrijwillige coördinatoren 
wil gaan werken. 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Ja, de 
weidevogelcoördinatoren 
hebben wel een training 
gevolgd. Nieuwe 
coördinatoren van de 
weidevogels en 
bewonersgroepen krijgen 
individuele aandacht vanuit 
medewerker LBF. Er worden 
geen specifieke voorwaarden 
gesteld. 

Nee  Ja, alleen voorwaarde dat ze 
coördinator zijn. 

Nee, maar je moet het wel 
'verdienen', je wordt niet 
zomaar coördinator 
(maximaal 3x4 jaar periode 
coördinator). Aantal officiële 
stappen voordat je het wordt.  

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee, werk niet 
onderscheidend genoeg.  

Ja, zijn we aan het starten. Ja, je moet coördinator zijn of 
willen worden. Motivatie 
mailen. 

Ja, zie boven. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, voor de groep die 
coördinator is 

Nee, willen het wel gaan 
doen. 

ja, geen voorwaarden aan, 
maar wel gestuurd wie in 
aanmerking komt (dat je 
groep trekt of van plan bent 
te gaan doen).  

Nee  

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee, er zijn geen vrijwillige 
coördinatoren. 

Ja Nee, wel veel instructie. Nee, niet specifiek, niet echt 
nodig ook. We hebben 6 
coordinatoren, bij ons 
werkleiders geheten. Deze 
zijn allen VCA en BHV 
gecertificeerd ook regelmatig 
vakinhoudelijke cursussen 

Limburgs Landschap IKL 
  Nee, want doen coördinatie 

zelf. 
Ja, geen voorwaarden 
(moeten wel betalen voor de 
cursus) 

   

46. Begeleiding in uren/of FTE - Hoeveel uur beroepsmatige ondersteuning heeft jullie 

organisatie beschikbaar voor de begeleiding van vrijwilligers? 

 

Korte analyse resultaat 

In totaal is bij de onderzochte organisaties ca 114 fte beroepsmatige ondersteuning beschikbaar. Dit 

is waarschijnlijk nog een onderschatting, omdat sommige organisaties alleen de uren tellen die 

specifiek gericht zijn op het begeleiden van vrijwilligers. Ook zou je de overheaduren van 

ondersteunend personeel na rato kunnen meetellen.  

Het gemiddelde over alle organisaties gemeten is 4 fte, maar met dit getal moet voorzichtig worden 

omgegaan, aangezien het een gemiddelde betreft van landelijke, provinciale en regionale 

organisaties van onvergelijkbare grootte. Als je landelijke organisaties omrekent naar provinciaal 
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niveau, is er per provincie ruim 2 fte per organisatie beschikbaar: dit is opgeteld ca 9 FTE per 

provincie. Een voorzichtige schatting is dat het, ex overhead om ca 120 FTE gaat. Hier zou men nog 

wat medewerkers van de soortbeschermende organisaties bij kunnen optellen, waardoor dit getal 

nog iets hoger zou uitkomen.  

Kans: cijfers kunnen gebruikt worden om grootte beroepsgroep binnen natuurwereld te laten zien en 

hiervoor personeelsbeleid te ontwikkelen. Ook geeft het een indruk hoeveel professionele inzet nodig 

is voor het faciliteren van de vrijwilligers. Dit kan met enige voorzichtigheid intern, maar ook richting 

de politiek gebruikt worden. Voor preciezere cijfers is nader onderzoek nodig.  

 

Schatting FTE per organisatie 

Totaal FTE 114 
 Gemiddelde per organisatie 4,2 
 Gemiddelde per organisatie op provinciaal 

niveau* 2,3 
 Gemiddelde per regionale organisatie 0,7 
 Gemiddelde per provincie (alle organisaties opgeteld)                  9 

*landelijke organisaties gedeeld door 12, en gemiddelden LNL-organisaties 
 

Organisatie   
 

Natuurmonumenten 30 
Waarvan de helft coördinatie, rest 
deel werk beheerteammedewerkers 

Staatsbosbeheer 27 
 IVN 6 
 Fryske Gea 2 
 Landschapsbeheer Friesland 0,8 Waarschijnlijk meer via projecten 

Groninger Landschap   Onbekend 

Landschapsbeheer Groningen 1 Onderschatting 

Drents Landschap 1 
 Landschapsbeheer Drenthe 4 
 Landschap Overijssel 5 
 Stichting Ijssellandschap 0,3 
 Flevolandschap 2 minimaal 

Landschapsbeheer Flevoland 1,4 
 Geldersch Landschap en Kasteelen 1,5 
 Landschapsbeheer Gelderland 3,5 Onderschatting, meer via projecten 

Nationale Park Hoge Veluwe   Onbekend 

Waterschap Vallei en Veluwe 0,3 waarschijnlijk meer in praktijk 

Utrechts Landschap 0,7 
Onderschatting, uren 
terreinmedewerkers tellen niet mee. 

Landschap Erfgoed Utrecht 3 
 Landschap Noord-Holland 6 
 Goois Natuurreservaat 1,5 
 

Zuid-Hollands Landschap 0 
Onderschatting, uren 
terreinmedewerkers tellen niet mee. 

De Groene Motor 4,5 
 Kasteel Duivenvoorde 0,7 
 Zeeuwse Landschap 0,5 
 Landschapsbeheer Zeeland 4 
 Brabants Landschap 3 
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Landschapsbeheer Oss 0,8 plus 0,8 onbetaalde ex-medewerker 

Limburgs Landschap   Onbekend 

IKL 3,4 
  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Officieel 14,6 
formatieplaatsen voor 
coördinatie, maar de 
beheerteammedewerker 
hebben vrijwilligers in pakket. 
Je kunt het rustig 
verdubbelen tot 30 fte.  
 

Landelijk 2 fte + 200 
mentoren a 200 uur per jaar. 
Totaal ca 27 fte 

Ca 6 FTE directe 
ondersteuning. Incidenteel 
ook via m.n. afdeling 
Communicatie 

Niet geheel bekend. Schatting 
is ca. 2 fte 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Ca. 450 uur per jaar regulier 
gefinancierd door provincie. 
Maar veel meer via 
projecten: Hoogstambrigade 
300 uur, Je School kan de 
Boom in 200 uur, 
Natuurwerkdag 220 uur.  

Geen gegevens 1400 uur (dit zijn bureau-
uren, maar geen projecturen 
burgerparticipatie en 
begeleiding door 
buitendienstmedewerkers). Is 
dus onderschatting.  

1 FTE ongeveer (schatting) 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ongeveer 4FTE ca 5 fte 359 uur zeker wel 2 fte 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

circa 2000 - 2500 uur per jaar 2422 uur 3,5 fte voor bestaande 
vrijwilligers, zitten als 
organisatie relatief ver van 
vrijwilliger. Maar wel meer 
projectgeld voor opzetten 
nieuwe groepen.  

Onbekend, niet specifiek 
belegd, verdeelt over de 
medewerkers 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Ca 0,25 FTE met elkaar, maar 
waarschijnlijk meer in de 
praktijk. 

0,7 fte (maar 
terreinmedewerkers 
begeleiden ook, die uren nu 
niet meegeteld) 

Ongeveer 3 FTE Ca 6 fte 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
ca 1,5 fte (op 26 fte) Vrijwilligerscoördinator: 

gemiddeld 8 uur per week, 
terreinbeheerders: 
geïntegreerd in hun reguliere 
uren. 

Voor de 
vrijwilligersondersteuning in 
brede zin is 4-5 fte 
beschikbaar. 

0,4 binnen + 0,25 buiten 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
0,5 fte 4 fte 3 fte (natte vinger) 0,8 fte betaald, 0,8 fte met 

ruime vrijwilligersvergoeding. 
We hebben namelijk 2 
coordinatoren, te weten 
coordinator projecten, 
beschikbaar in relatie tot 
lopende projecten en 
coordinator beheer (ikzelf) 
voor 30 uur per week.  

Limburgs Landschap IKL 
  Veel, maar schatting niet te 

maken, valt onder 'gewone 
werk' 

3,4 fte 
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J. Medezeggenschap 

 
47. Invullen werkzaamheden - Mogen vrijwilligers bij jullie meedenken en –praten over de invulling 

van de werkzaamheden? 

 

Korte analyse resultaat 

De meeste organisaties geven aan dat vrijwilligers mogen meedenken- en praten over de invulling 

van de werkzaamheden, maar de mate waarin lijkt nogal te verschillen. Bij terreinbeheerders die hun 

vrijwilligers direct aansturen gaat het om inspraak bij de boswachter/terreinmedewerker of de 

coördinator van bezoekerscentra, in andere gevallen zijn het zelfstandige groepen waarbij de 

coördinator overlegt met de terreineigenaar.  

Kans: kennisuitwisseling over ervaringen met de mate van vrijheid en inspraak van vrijwilligers. 

Hoeveel vrijheid geef je? Hoe ga je daar als professional mee om? Dit is ook interessant in het kader 

van de participatiesamenleving – hoe doe je dat in de natuur? Wellicht is hier ook gezamenlijk beleid 

voor te maken, of formats over vrijheid en verantwoordelijkheid voor vrijwilligers.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, maar uiteindelijk bepaalt 
NM meestal. 

Ja, maar dat is wel heel 
wisselend per BE 
Staatsbosbeheer is wel 
eindverantwoordelijk  

Ja, want wij zijn een 
vereniging. Lokaal is dat zelfs 
100% 

Ja 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Jazeker. Zelfstandig bij uitvoering 
eigen werkzaamheden (wel 
overleg met beheerders bij 
groenbeheer) 

Ja, gedeeltelijk . Het werk 
staat vast: Vruchtboom 
snoeien, wilgen knotten, 
routes controleren. 
Daarbinnen mogen 
vrijwilligers zeker 
meedenken, suggesties doen 
en wensen kenbaar maken. 

Ja, regelmatig 
teamvergaderingen, dan 
gezamenlijk dingen 
bedenken. Kunnen suggesties 
geven, ook in algemene zin. 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, gaan vaak uit van wensen 
groep en eigenaar, graag 
zelfs, dan draagvlak.  

Ja Nee Ja 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Soms. Ene keer begeleiden 
we direct, dan beperkte 
inspraak, bij zelfstandige 
groepen adviseren we alleen. 

Beperkt Ja, staan er voor open, vaak 
overleg met coördinatoren. 

Ja 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Deels, bij beekwerkgroepen 
wel (als past binnen kaders). 
Bij gidsen niet. Adviseren 
soms ook bij beleidszaken. 

Ja, vooral 
communicatievrijwilligers, bij 
terreinbeheer minder (Olv 
medewerker), niet formeel 
geregeld 

Ja Niet structureel (intern), 
extern is invulling aan 
terreineigenaren.  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 



82 
 

Ja Ja, in overleg met beheerders 
en op basis beheerplan. 

Ja, De Groene Motor is er 
voor vrijwilligers en niet 
andersom. 

Ja 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Ja, zeker bij excursies. 
Bedenken specifieke thema-
excursies door specialistische 
vrijwilligers. 

Ja Tot op zekere hoogte, 
zelfstandige groepen regelen 
het zelf met eigenaar. 

Uiteraard 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, graag zelfs Ja, dat is specifiek onze 

nieuwe opzet. 

   

48. Medezeggenschap in beleid - Hebben jullie vrijwilligers medezeggenschap over het 

beleid, de plannen etc. 

 

Korte analyse resultaat 

Bij verreweg de meeste organisaties hebben vrijwilligers formeel geen invloed op het beleid van de 

organisatie. Bij de organisaties waarbij dit wel zo is zitten vrijwilligers in een raad of klankbordgroep 

(bijvoorbeeld Landschapsbeheer Gelderland). Bij een aantal organisaties is interesse om vrijwilligers 

meer invloed te geven, zoals Landschap Overijssel.  Bij andere organisaties wordt wel rekening 

gehouden met vrijwilligers d.m.v. consultatie bij het opstellen van plannen. De vraag is of 

organisaties in hun medezeggenschapsbeleid niet achterlopen door vrijwilligers nagenoeg geen 

formele invloed te geven, terwijl hun aantallen behoorlijk gegroeid lijken te zijn en ze vaak veel 

kwaliteiten bezitten – ook bestuurlijk.  

Kans: kennis uitwisselen en van buiten halen (NOV) op het gebied van medezeggenschap van 

vrijwilligers.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
In beperkte, wel via 
verenigingsraad (de meeste 
vrijwilligers zijn ook lid van 
NM), er is geen aparte 
vrijwilligersraad. 

Op lokaal niveau invloed op 
beleid, op landelijk niveau 
veel minder. 

Ja, meerjarenbeleid bepaalt 
door vrijwilligers. Landelijk 
bestuur IVN wordt benoemd 
door landelijke raad met 
vertegenwoordigers 
(vrijwilligers) vanuit 22 
regio's..  

Nee, betrekken ze wel bij 
beleid door op 
contactmomenten zaken voor 
te leggen. De vrijwilligers 
worden wel betrokken bij de 
plannen voor excursies en 
anders programma's 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Niet van Landschapsbeheer 
Friesland. 

Nee Nee. Nee 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee Ja, maar geen 

vrijwilligersraad, wordt wel 
aan gewerkt 

Nee Nee, maar er is wel een 
klankbordgroep.  

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee. Vorig jaar hebben we 
geprobeerd een 
vrijwilligersklankgroep op te 
zetten met een aantal 
vrijwilligers, maar daar was 
onder de vrijwilligers weinig 
behoefte aan. 

Nee, wel jaarlijks overleg met 
coördinatoren.  

Ja, vrijwilligersadviesraad. 
Leveren lid voor Raad van 
Toezicht.  

Nee, (mogen wel advies 
geven).  
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Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee  Ja, via voorzitters 

vrijwilligersteams, UL beslist 
uiteindelijk.  

Ja, over veel zaken in de 
projecten, minder over beleid, 
maar geen 
medezeggenschapsraad.  

Nee  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, afgevaardigde van 
vrijwilligers in 
klankbordgroep GNR 

Nee Ja, in programmaraad zitten 
ook twee vrijwilligers.  

Nee, consulteren ze wel veel 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee, kunnen wel met punten 
komen. 

Nee, wel regelmatig 
evaluaties met vrijwilligers 

Nee, zijn wel gevoelig voor 
opmerkingen.  

Geen formeel 
medezeggenschap, we zijn 
een stichting, geen 
vereniging. wel zijn we zuinig 
op onze vrijwilligers en 
hebben een luisterend oor 
voor opmerkingen etc 

Limburgs Landschap IKL 
  Nee Nee 

   

  



84 
 

K. Opleidingen voor vrijwilligers 

 

49. Opleidingen voor vrijwilligers- Kunnen vrijwilligers bij jullie deelnemen aan cursussen? 

Zo ja, aan wat voor cursussen? 

 

Korte analyse resultaat 

Vrijwel alle organisaties (b.v. Flevolandschap) bieden opleidingen aan voor hun vrijwilligers. Het 

aanbod is erg divers. Het gaat o.a. om inhoudelijke kennis over natuur en geschiedenis, natuurbeheer 

(in vele vormen), maar ook gastvrijheid, pr, veiligheid, omgaan met gereedschap en voertuigen en 

educatie/gidsen. Het gaat vrijwel altijd om face-to-face-cursussen en (nog) zelden om E-learning. 

Zoals eerder gesteld wordt er her en der tussen organisaties, meestal op provinciaal niveau,  

samengewerkt bij de organisatie van opleidingen.  

Kans: kennis uitwisselen over inhoud en opzet cursussen, gezamenlijk cursusprogramma opstellen of 

gezamenlijke financiering zoeken voor cursussen, gezamenlijk inkopen cursussen.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, EHGA/BHV, 
excursietrainingen, 
motorzagen/bosmaaien, 
Natuurlijk Gastvrij, 
inhoudelijke leergangen (over 
natuurbeheer e.d.), 
trainingen voor 
vrijw.groepscoördinatoren, 
gebruik PC-programma’s 
(indien nodig), e-learning. 

Ja, bijvoorbeeld 
motorkettingzaag, 
bosmaaien, bhv, hga. Nog 
niet landelijk georganiseerd.  

Ja, natuurgids, schoolgids, 
watergids etc. Bijna allemaal 
cursussen over het 
educatieve. Verder 
workshops, inspiratiedagen. 
Lokale afdelingen 
organiseren ook veel 
cursussen. 

Ja, gastvrijheid, 
geschiedenis/cultuur, 
specifieke dieren/planten, op 
basis behoefte. EHBO. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Ja, zeismaaien, vruchtbomen 
snoeien, buitenhulpverlening, 
enten, stinzenplanten, 
boerenerven, natuurbeheer 
voor vrijwilligers, landschap 
algemeen. 

Ja, levensreddende 
handelingen, gidsenopleiding 
ivn, gastgeverscursus, 
vlindercursus, 
molengidsencursus, cursus 
werken met zeis, bosmaaien. 

Het aanbod van cursussen, 
workshops en lezingen is voor 
zover deze relevant zijn 
beschikbaar voor vrijwilligers. 
Zo mogelijk wordt dit gratis 
of tegen een gereduceerd 
tarief aangeboden. Zeisen, 
snoeicursus, lezingen, 
poelencursus, biodiversiteit. 

Ja. Bijvoorbeeld 
gastheerschap, 
promotiekraam bemannen, 
marketing, gebiedskennis.  

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, jaarlijks cursusprogramma 
met o.a. fruitboomsnoeien, 
weidevogelvrijwilligers, 
heidebeheer, laddergebruik. 

Ja, erg divers, zoals ARBO, 
basisopleiding 
natuureducatie, gastvrijheid, 
hoogstamfruit, 
heggenvlechten, zeisen, 
excursietraining en meer. 

Nee, is wel de bedoeling voor 
toekomst. 

Ja, bhv, promoteamtraining, 
herkenning gesteentes, 
vogels, communicatietraining 
voor gidsen.  

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Ja, ehbo, arbo, 
gereedschapsonderhoud, 
hoogstamfruitsnoeien, 
maaien met de zeis, eten uit 
de natuur, weidevogels, etc. 

Ja, gastheerschap, 
bosbeheer, bhv, inhoudelijke 
cursussen 

Ja, o.a. maaien met de zeis, 
arbo, gereedschapsgebruik, 
ecologie, beheertechnieken, 
poelonderhoud, zomersnoei.  

Nee (opleiden doen ze zelf, 
kunnen dat heel goed, 
bijvoorbeeld eigen 
natuurgidsenopleiding) 

Waterschap Vallei en Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
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Veluwe 

Komt er aan. Ja, cursus bos en bosbeheer, 
bosmaaien, zagen, 
excursievaardigheden, 
werving beschermers. Ook 
eigen cursussen teams, 
inclusief bijpraten met 
directeur/beheerteams.  

Ja. Heel veel: 
heggenvlechten, 
hoogstamfruit, 
veldhulpverlening, 
hoogstamfruit, 
weidevogelbescherming, 
invoeren legselgegevens, 
landschap, schrijven voor het 
web, maaien met de zeis, 
onderhoud gereedschap, 
coordinator klompenpaden. 

Ja, ehbo, arbo en ri en e, 
ecologie, omgaan met 
handgereedschappen, 
omgaan gemot. Gereedschap 
(kettingzaag etc.), lieren, 
handzeisen, leidinggeven, 
beheerplan maken. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja Ja, motorkettingzaag, 

bosmaaien, maaien met de 
zeis, bhv, ehbo, vaarbewijs, 
marifoonbewijs.  

Ja,omgaan met gereedschap, 
veiligheid, training 
groepscoördinatoren, 
weidevogels, 
cultuurlandschap en 
cultuurhistorie, 
moestuincursus, sociale 
media.  

Ja, d.w.z. cursussen van 
erfgoedhuis ZH kunnen 
vrijwilligers aan meedoen, 
faciliteren soms met locatie 
etc. kassatraining, lastige 
klanten, hospitality, 
collectiebeheer, geschiedenis 
Duivenvoorde, AED-
trainingen. Buiten alleen bij 
De Groene Motor 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee, wel bijscholing via 
informatiebijeenkomsten. 

Ja, arbo (werken langs de 
weg, reanimatie), 
werktechnisch (zagen 
veldtechniek, kettingzagen, 
bosmaaien) achtergrond 
(herkenning bomen en 
struiken, maaibeheer) 

Ja, gastheerschap, materiaal, 
hga, bhv.  

Ja, voor zover er behoefte is 
(bij de vrijwilliger en /of de 
organisatie) en middelen 
beschikbaar zijn 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, wij noemen dat 

bijscholing. Nachtdieren, 
ehbocursus etc. 

Ja, hoogstamcursus, zeisen, 
praktijk werkdag 
organiseren,  

   

50. E-learning - Maken jullie gebruik van E-learning voor het geven van instructie aan 

vrijwilligers? Zo ja, voor welke onderwerpen? 

 

Korte analyse resultaat 

Er zijn (nog) slechts een paar organisaties die een E-learningmodule hebben, of bezig zijn dat te 

ontwikkelen. Er is veel belangstelling voor dit onderwerp. De VBNE is samen met Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten bezig met het creëren van een platform met een eerste module over veiligheid.  

Kans: het gezamenlijk (met IVN) maken van één platform, waardoor versnippering en hoge 

ontwikkelkosten vermeden worden. Het vervolgens gezamenlijk ontwikkelen van E-learning 

trainingen, in combinatie met ‘face to facebijeenkomsten’ (Blended learning).  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, veiligheid. Komt er aan. Gaat om veilig 

werken. 
Ja, zijn bezig met E-learning 
platform. Morgelijk 
toekomstige afstemming met 
platform VBNE?  

Nee 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 
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Nog niet, maar gaan we 
onderzoeken. 

Nee Nee. Nog niet specifiek. Is wel 
de bedoeling hier aan mee te 
gaan doen en aan te bieden 
via de website. 

Nee  

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee Ja, wilgenknotten, 

hoogstamfruit, poelen, 
bloemrijk grasland, hakhout, 
veldhulpverlening komt er 
aan 

Nee, wel geïnteresseerd. Nee 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee Nee, staat wel hoog op 
wensenlijstje 

Nee, wel interessant, maar 
alleen in context, in kader 
face to face-bijeenkomsten. 
Niet als losse module.  

Nee   

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee nog niet, zoeken 

samenwerking op dit gebied 
met Oostbroekorganisaties 

Nee, nog niet (maar doen dit 
jaar wel mee; ingekocht bij 
Landschap Overijssel) 

Nee 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nog niet Ja, voor BHV (voor beginners) Ja, Arbogame. Willen er mee 

verder. Geïnteresseerd in 
contactpersonen. 

Nee 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee  Nee Nee Nee, nog niet. Wel 

vakinhoudelijke digitale 
bestanden over omgaan met 
werktuigen, 
veiligheidsbladen, etc worden 
reglematig doorgemaild naar 
de vrijwilligers 

Limburgs Landschap IKL 
  Nee Nee  

   

51. Gecertificeerde opleidingen - Mogen vrijwilligers bij jullie deelnemen aan cursussen 

voor activiteiten waarvoor een certificaat nodig is? (Motorkettingzaag, bosmaaier, HGA) 

Zo ja, welke voorwaarden stellen jullie aan de deelname aan een dergelijke cursus? 

 

Korte analyse resultaat 

Bij ongeveer 2/3 van de organisaties mogen vrijwilligers een cursus volgen voor activiteiten waarbij 

een certificaat nodig is, bijvoorbeeld bij Landschapsbeheer Oss. Niettemin is deelname (vooral 

vanwege relatief hoge kosten) meestal beperkt tot cursussen die voor de organisatie relevant zijn. Er 

gelden soms leeftijdsvoorwaarden (staatsbosbeheer) en ze zijn expliciet of impliciet bedoeld voor 

vrijwilligers die langer bij de organisatie blijven. Ook is er soms een maximum aantal deelnemers per 

vrijwilligersgroep (Landschapsbeheer Drenthe) en ook kan er gekeken worden naar de capaciteiten 

van de deelnemer (kasteel Duivenvoorde).  

Kans: kennisuitwisseling over gecertificeerde opleidingen en gezamenlijk vaststellen van programma 

van eisen van opleiding waar Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer al mee bezig zijn. Verder zie 

vorige vraag 49.  
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Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, ze mogen meedoen. Over 
voorwaarden wordt nog 
besloten: max. 70 jaar bij 
aanvang training (en 
lichamelijk/geestelijk fit) en 
max. 74 voor 
vervolgtraining.?? 

Ja, Vrijwilligers doen bij 
Staatsbosbeheer alleen 
Motorkettingzagen 1, geen 
zwaardere trainingen en 
geen ‘hout onder spanning’.  
De minimale inzet voor 
motorkettingzagen is 12 x 2 
uur per jaar.  
Voor de basistraining mogen 
vrijwilligers niet ouder zijn 
dan 65 jaar, voor de 
herhaling niet ouder dan 72 
jaar. 
 

Geven zelf 
natuurgidsencursus. Je mag 
je geen natuurgids noemen, 
als je diploma niet gehaald 
hebt. Daarvoor is een 
intakegesprek, verder niet. 

Nee, nvt 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

In een enkel geval. Doen het 
alleen als het echt 
noodzakelijk is voor een klus. 
Gaan er gereserveerd mee 
om.  

Ja, voor bosmaaien. Alleen 
voor mensen die in het groen 
werken.  

Vrijwilligers werken in 
principe niet met 
gemotoriseerd gereedschap. 

Ja, geldt alleen voor 
vrijwillige molenaar.  

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, maximaal 2 per groep, 
minimaal paar jaar actief 
(maar geen reglement), voor 
vaste vrijwilligersgroepen. 

HGA ja, andere tegen 
betaling. Voorwaarden: bij 
werkzaamheden passend 

Nvt Ja, we stellen geen harde 
eisen, maar wel alleen 
bedoeld voor vrijwilligers die 
zich langdurig binden aan de 
organisatie. Ook deelname 
vrijwilligers aan bhv-
cursussen. 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Ja, eis is impliciet dat ze ook 
echt aan de slag gaan (maar 
niet zwart op wit) 

nvt Via vouchers groen en doen. 
Bemiddelend tussen hen en 
aanbieder.  

Nee, met uitzondering van 
wandelcoach. 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee Ja, UL beslist wel wie wel, wie 

niet, ook over cursus HGA etc. 
Ja, op basis van motivatie 
(nooit meer dan 2 per groep) 

Ja, geen specifieke 
voorwaarden. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nvt Ja, geen voorwaarden op 

papier, maar kijken wel of het 
nodig is, of iemand capabel is 
etc. 

Ja, geen voorwaarden, maar 
willen wel wat meer sturen. 

Ja, voorwaarde is dat de 
vrijwilliger het fysiek aan 
moet kunnen, en ook moet 
willen uiteraard. 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nvt Ja, beperkt aantal mensen. 

Voor directe vrijwilligers die 
er mee aan de slag gaan. 

Ja, wel kijken naar nut en 
noodzaak. 

Jazeker, zie ook boven, 
verplichting voor halen van 
certificaten alvorens er mee 
te mogen. Opleidingen 
worden door ons betaald 

Limburgs Landschap IKL 
  Nvt Nvt Indien mogelijk natuurlijk 

wel  

   



88 
 

52. Kosten opleidingen - Hebben jullie een jaarlijks budget voor opleidingen van 

vrijwilligers? Hoe gaan jullie om met de kosten van de opleidingen in verhouding tot het 

aantal vrijwilligers? 

 

Korte analyse resultaat 

Ca 2/3 van de organisaties heeft een jaarlijks budget voor het opleiden van vrijwilligers, zoals IVN. De 

meeste andere organisaties hebben meestal ook wel geld beschikbaar, maar dat komt van algemene 

middelen (b.v. Brabants Landschap). De organisaties hebben alleen geen vaste verhouding tussen de 

kosten en het aantal vrijwilligers, dat wordt van geval tot geval bekeken. 

Kans: Gezamenlijke pot creëren voor het opleiden van vrijwilligers, daardoor is gezamenlijke inkoop 

ook makkelijker.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja er is een jaarlijks budget. 
Kosten worden zoveel 
mogelijk beperkt gehouden: 
tenzij noodzaak hoog bijv 
met EHGA e.d. 

Ja, landelijk. Maar er is 
provinciaal ook geld voor 
opleidingen voor vrijwilligers. 

Ja, gaat jaarlijks budget in. 
Ca 150.000. Geen vaste 
verhouding kosten-aantal 
vrijwilligers 

€ 1500,- per jaar betreft 
bijscholing en een stelpost 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee, dat moet van bestaande 
budgetten. 

Ja, budget. Soms kosten 
hoog, soms laag. Per geval 
bekijken.  

nee. Ja, budget jaarlijks. Proberen 
zo goedkoop mogelijk (zelf 
doen, of door vrijwilliger). 
Weinig buitenstaanders.  

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, voor het 
cursusprogramma. En inkoop 
motorkettingzaagcursus, 
serieuze cursus. 

Ja, voor eigen vrijwilligers is 
budget. Ca 7-10 vrijwilligers 
per cursus is minimaal 

Nee Ja, we kijken er wel naar, 
maar geen vaste grenzen. 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee, geen vaste verhouding 
kosten-aantal vrijwilligers. 

Ja, eendaagse cursussen, niet 
al te duur. 

Ja  Nee (want loopt via 
Vereniging) 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Zit in bulk budget 
Landschapsbeheer 
Gelderland. 

Ja voor communicatie, niet 
apart voor terreinbeheerders 
(gaat van pot terreinbeheer). 
Moet wel ca 10 mensen zijn 
per cursus.  

Ja, stellen minimumaantal 
deelnemers per cursus. Ook 
behoeftepeiling onder 
vrijwilligers) 

Ja, er is budget, wordt 
jaarlijks bepaald. Geen 
specifieke verhouding kosten-
aantal vrijw. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Ja, er wordt steeds meer geld 
in gestoken, bestuur vind 
belangrijk. Soms ook 
projectgeld. 

Ja, budget. Motorkettingzaag 
6-8 deelnemers. Als cursus 
niet vol, samenwerking 
Groene Motor.  

Ja, wel variabel. Nee 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 



89 
 

Nee Ja, geen regels, maar 
proberen wel cursus vol te 
krijgen, lukt meestal wel. 

Ja (valt binnen groter 
budget). Kijken naar kosten, 
maar geen vaste grenzen.  

Ja, we hebben een 
exploitatiebegroting met 
diverse deelbudgetten. Geen 
regels verhouding kosten-
aantal vrijwilligers.  

Limburgs Landschap IKL 
  Geen apart potje Nee, geen kostenverhouding 

   

53. Kennisuitwisseling - Is er een activiteit/product waarin vrijwilligers onderling kennis 

kunnen uitwisseling? Zo ja wat? 

 

Korte analyse resultaat 

Ruim ½ van de organisaties heeft een activiteit of product waarbij vrijwilligers onderling kennis 

kunnen uitwisselen. Dat gebeurt off-line via interne vrijwilligersbijeenkomsten (Nationale Park Hoge 

Veluwe) op functieniveau of per regio. Online zijn er ook aantal sociale intranetsystemen (o.a. 

Groninger Landschap). Zelfdoeninerfgoedingroen is een gezamenlijk platform in Zuid-Holland.  

Kans: kennisuitwisseling over manieren/systemen waarbij vrijwilligers onderling kennis uitwisselen. 

Ook het overnemen/kopiëren van dit soort (digitale) systemen of gezamenlijke opzet hiervan is een 

mogelijkheid. Daarbij moet, gezien de kosten, goed gekeken worden naar de gebruikswaarde in de 

praktijk.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Nog niet: onlangs (apr.’16) 
gestart met pilot digitaal 
vrijwilligersplatform. 

Nee, niet landelijk. Gebeurt 
wellicht wel lokaal.  

Er is net sociaal intranet, 
steeds meer groepen/leden 
zijn daarop aangesloten.  

Ja, de contactmomenten per 
regio. Ook clubjes onderling, 
wordt gefaciliteerd. Niet 
digitaal. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee, wel informeel op 
jaarlijkse dagen. 

Ja, op intranet heeft elk team 
een teampagina voor 
uitwisselen kennis. Vullen 
best lastig. 

Niet apart, wel Jaarlijks vindt 
Gronings Groen plaats; 
inspiratiedag voor alle groene 
vrijwilligers in de provincie 
Groningen. Ook op 
instructieavonden discussie 
mogelijk.  

Nee, misschien wel op eigen 
initiatief. 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja, half jaarlijks 
kerngroepoverleg per 
gemeente voor 
(coordinatoren) 
vrijwilligersgroepen. 

ja, functiegerelateerd: 
Trainingsbijeenkomsten met 
uitwisseling kennis voor 
mentoren, ook voor herders.  

Nee, gaat informeel Ja, via intranet. 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Ja, op de vrijwilligersdag  Ja, kastelen bij elkaar op 
bezoek, uitwisseling met 
Openluchtmuseum. 

Ja, op 
coördinatorenbijeenkomsten 
intervisie. 

Ja, door permanenten 
educatie, lezingen en 
intranet, alles binnen 
vereniging. 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 



90 
 

Vrijwilligersdag is daar ook 
voor bedoeld. 

Ja, bijeenkomsten dat 
organiseren de besturen van 
de vrijwilligersteams.  

Ja, bijeenkomsten voor 
verschillende type 
vrijwilligers. 

Ja, geldt voor NH-Natuurdag 
voor onderzoekers en een 
tijdschrift door een voor 
onderzoeksvrijwilligers. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Beheerders hebben 
coördinatorenoverleg 
4x/jaar, ook cursussen door 
monitorders, gefaciliteerd 
door bureau. 

Nee Ja, platform 
zelfdoeninerfgoedengroen 
met forum, eigen pagina's. 
Moet nog groeien in 
functionaliteiten en gebruik. 

Geven elkaar colleges, beetje 
via www.hetrooster.nl  

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee Nee, hooguit spontaan 

tijdens bijeenkomsten 
Ja, wordt aan gewerkt via 
lokale regiobijeenkomsten 
voor groepen.  

Niet specifiek. Wij werken 
voornamelijk op 
natuurlocaties en in onze 
eigen heemtuin. Daarbij vindt 
kennisuitwisseling plaats 
vanuit de werkleiding of 
interne specialisten 

Limburgs Landschap IKL 
  Nee, maar stimuleren het 

wel, bijv. tijdens bijscholing. 
Nee 
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L. Gedrag, klachten en geschillen 

 
54. Verklaring omtrent gedrag (VOG) - Moeten vrijwilligers bij jullie een VOG hebben wanneer ze 

met kinderen of gehandicapten werken? 

 

Korte analyse protocol 

Ongeveer 1/3 van de organisaties heeft een VOG voor vrijwilligers die met kinderen of 

gehandicapten werken verplicht gesteld (b.v. Landschap Noord-Holland) en nog enkele organisaties 

zijn dat van plan, zoals Groninger Landschap. Anderen geven aan dat ze niet met deze groepen 

werken (o.a. Goois Natuurreservaat) of dat het niet nodig is omdat er toezicht is van ouders of 

leraren (Landschapsbeheer Flevoland). Een aantal Landschapsbeheerorganisaties geeft aan dat het 

om zelfstandige vrijwilligers gaat, waarbij ze het wel adviseren. De diversiteit in antwoorden is 

opvallend. Het lijkt erop dat iedereen de risico’s anders interpreteert en daardoor ander beleid 

ontwikkeld.  

Kans: uitwisselen van kennis over het gebruik van de VOG en gezamenlijk beleid ontwikkelen voor 

situaties waar wel of geen VOG noodzakelijk is. Bij een gezamenlijk registratiesysteem kan ook het al 

of niet hebben van een VOG genoteerd worden, handig voor vrijwilligers ‘met meerdere petten op’.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja Ja, sinds 2012 Nee, maar 

promoten/adviseren het wel 
sterk aan afdelingen. Doen 
mee aan regeling gratis VOG 
via NOV. Steeds meer 
afdelingen volgen dit ook. 

Nee, gaan we wel verplicht 
stellen. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Ja, sinds kort hebben we daar 
intern afspraken over, maar 
implementatie moet nog. 

Ja, vanaf september Ja, wordt van alle vrijwilligers 
die met kinderen werken 
verwacht. Doen zich echter 
zelden situaties voor waarbij 
dit nodig is. Wordt daardoor 
niet echt gehandhaafd in 
situaties waarbij veel ouders 
of schoolpersoneel aanwezig 
is. 

Ja, voor specifieke groepen. 
Meeste kinderactiviteiten zijn 
met ouders, dan niet.  

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee Ja Ja Nee 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee, we zijn er zelf altijd bij. 
Bij de Natuurwerkdag zijn de 
ouders er dan bij. 

Nee, kunnen er wel om 
vragen. We hebben geen  1- 
op 1-situaties 

Nee, het zijn niet onze eigen 
vrijwilligers, adviseren het 
wel. 

Nee, maar komt er wel aan.  

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee Nee, staat wel op agenda Nee, wel gescreend via 

tuchtrechtcommissie.  
Ja 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee, werken vrijwel nooit 
met deze groepen. 

Nee, willen er wel mee aan 
de slag. 

Nee, is aan groepen zelf. Nee, maar wel aantal 
aangevraagd vanwege 
verantwoordelijk voor geld. 
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Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee, gidsen gaan niet alleen 
met kinderen in. 

Ja, bij nieuwe vrijwilligers Ja Nvt 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, deels. Nee, de werkdagen die wij 

begeleiden zijn open en ook 
eenmalige 
landschapsevenementen in 
de opzet zoals wij dit 
uitvoeren. Bij toezicht is 
expliciet aandacht hiervoor, 
wordt in het nieuwe plan van 
aanpak ook speciaal 
uitgewerkt  

   

55. Vergoeding VOG - Wie betaalt de kosten voor het aanvragen van de VOG? De centrale 

organisatie/hoofdkantoor of de beheereenheid (hebben soms eigen budget)? 
 

Korte analyse resultaat 

Nog geen 1/3 van de organisaties betalen de kosten voor de VOG. Twee organisaties doen mee aan de 

landelijke regeling en bij de andere organisaties is de VOG niet van toepassing, of betalen de vrijwilligers het 

zelf, of een andere organisatie.  

Kans: samen optrekken voor gratis VOG voor alle groene vrijwilligers. Gezamenlijk potje voor vrijwilligers 

die voor diverse groene organisaties werken is ook een optie.  

 

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Toekenning gratis VOG via 
overheidsregeling 

SBB. Dit jaar nog landelijk. 
Vanaf volgend jaar door de 
beheereenheden zelf.  

Via gratis VOG-regeling De gemeente of anders FG 
(centrale organisatie). 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Dat zullen wij waarschijnlijk 
zelf doen, centrale 
organisatie.  

Organisatie, door centrale 
organisatie. 

De vrijwilliger zelf. Centrale organisatie. 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nvt Centrale organisatie Gaat via een school, kosten 

niet relevant 
nvt 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

nvt Ja, centrale organisatie Betalen ze zelf, krijgen er 
geen vragen over van 
vrijwilligers.  

Nvt (volgend jaar Stichting 
Nationale Park) 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nvt Nvt, maar indien nodig 

betaalt centrale organisatie 
NVT Nog mee bezig. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
nvt nvt  Vrijwilligers  of groep zelf. Kasteel betaalt 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nvt Betaalt organisatie 

(centraal). 
Betaalt centrale organisatie. Nvt 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, centrale organisatie. nvt 
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56. Gedragsprotocol - Hebben jullie een gedragsprotocol voor vrijwilligers? 

 

Korte analyse resultaat 

Bijna de ½ van de organisaties heeft een gedragsprotocol voor vrijwilligers (zoals Brabants 

Landschap) of is bezig deze te maken (Groninger Landschap). Anderen doen dit niet, maar schenken 

er soms wel op andere manieren aandacht aan, zoals via de overeenkomst (b.v. Landschapsbeheer 

Friesland).  

Kans: kennisuitwisseling op het gebied van gedragsproblemen en het protocol en het maken van een 

format protocol.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
ja Hetzelfde als voor eigen 

medewerkers. En we zijn 
bezig met de aanpassing van 
"In Veilige handen" van de 
NOV voor Staatsbosbeheer. 

Ja, advies aan afdelingen om 
dit te gebruiken 

Ja 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee, wel aandacht voor in 
overeenkomst 

Ja, wordt nu uitgewerkt Nee, wel interessant.  Nee, willen hier wel wat mee 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee, wel instructie vooraf 
over omgaan met leerlingen 
(leraar verantwoordelijk), 
niet 1-op-1 met leerling. 

Ja Ja Ja, staat in reglement.  

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nee  Ja  Ja, voor directe vrijwilligers. Nee 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee Nee  Ja, specifiek voor vrijwilligers 

die met bv schoolkinderen 
werken. 

Ja 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee Nee Nee  Nee, wel idee om zoiets te 

maken. 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee  Nee Ja Nee  

Limburgs Landschap IKL 
  Nee Nee, maar komt er wel aan. 

Plan van aanpak 2016-2017  

   

57. Klachtenprocedure - Hebben jullie een klachten- of geschillenprocedure voor 

vrijwilligers? 

 

Korte analyse resultaat 

Bijna 50% van de organisaties heeft een klachten- of geschillenprocedure (o.a. Landschapsbeheer 

Drenthe), soms in combinatie met een vertrouwenspersoon (b.v. Drents Landschap). Andere 
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organisaties hebben dit in het geheel niet (b.v. De Groene Motor) of melden de aanwezigheid van 

een vertrouwenspersoon (Landschap Erfgoed Utrecht).  

Kans: kennisuitwisseling over de klachten- of geschillenprocedure en opstellen van een format 

klachten- of geschillenprocedure.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Ja, gelijk aan die voor 
medewerkers 

Ja, die hebben we wel, maar 
die moet nodig weer eens 
geactualiseerd worden 

Ja  Ja 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nee Ja Geschillenregeling is 
beschreven in het 
beleidsplan. 

Ja, ook een 
vertrouwenspersoon. 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Ja Ja Nee Ja  

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Daarvoor is 
vertrouwenspersoon en/of 
projectbegeleider 
aanspreekpunt 

Ja Ja  Nee 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee, kunnen wel van 
standaardprocedure gebruik 
maken. 

Nee, eerst samen proberen 
uit te komen, anders contact 
met prof. 
vrijwilligerscoördinator UL 

Nee, wel 
vertrouwenspersoon. 

Nee, wel mee bezig. 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee Nee, geen officiële procedure Nee Nee 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee Nee, lossen het samen op. Ja Nee, ook niet nodig 

Limburgs Landschap IKL 
  Nee Ja 
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M. Communicatie 

 

58. Nieuwsvoorziening - Hoe houden jullie de vrijwilligers op de hoogte van 

vrijwilligersnieuws? Bijvoorbeeld vrijwilligersblad, nieuwsbrief, facebook etc. 

 

Korte analyse resultaat 

Elke organisatie communiceert met zijn vrijwilligers, maar de manier waarop is heel verschillend. 

Mail is populair (sommige organisaties gebruiken zelfs uitsluitend email zoals Zeeuwse Landschap), 

maar ruim 1/3 heeft een papieren nieuwsbrief met op zijn minst gedeeltelijk aandacht voor 

vrijwilligersnieuw, b.v. Staatsbosbeheer. Ook digitale nieuwsbrieven zijn populair (zoals Landschap 

Overijssel) en enkele organisaties hebben intranet (b.v. Natuurmonumenten in ontwikkeling) en een 

facebookpagina/groep (Groene Motor).  

Kans: kennisuitwisseling op het gebied van verspreiding vrijwilligersnieuws (met name nieuwe media 

en intranet) en eventueel overnemen en samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld intranet. Ook 

het gezamenlijk (landelijk of provinciaal) op de hoogte houden van vrijwilligers is een optie.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Landelijke vrijwilligerskrant 
(2x/jaar), nieuwsbrieven 
regionaal en lokaal, mailings, 
via medewerkers. Hopen 
vanaf 2017 landelijk met 
vrijwilligersplatform te gaan 
werken. 

Veldpost (papieren 
kwartaalblad) speciaal 
gericht op vrijwilligers. Veel 
buitencentra hebben digitale 
vrijwilligersnieuwsbrief.  

Magazine mens en natuur 
(met verenigingsrubriek), 
digitale nieuwsbrief 
kaderleden. Groeiend 
intranet en website. + losse 
thematische nieuwsbrieven. 
Verder regiobijeenkomsten 
van en voor afdelingen.   

Per mail, vrijwilligersblad 
(papier), website FG 
(balievrijwilligers). 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Nieuwsbrief algemeen LBF 
(papier), waarin ook 
activiteiten van en voor 
vrijwilligers. Mails en post bij 
aanleiding.  

Intranet, losse mailtjes Niet specifiek voor alleen 
vrijwilligers.  Algemeen: eigen 
website, reguliere 
Nieuwsbrief en Fbook, 
mailing. 

Vrijwilligersnieuwsbrief 
(digitaal). 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Rechtstreeks per mail en 
kerngroepoverleg. In 
gedrukte nieuwsbrief 
(algemeen, met ook 
vrijwilligersnieuws). Digitale 
nieuwsbrief (ook algemeen, 
met vrijwilligersnieuws). Ook 
facebook en twitter 
(algemeen nieuws) 

Digitale nieuwsbrieven, 
corporate facebook veel over 
vrijwilligers. 

Algemene nieuwsbrief, mail Ja, via intranet (via 
notificatie) met prikpagina en 
logboek centrum. En via de 
mail.  

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Nieuwsbrief (digitaal en 
papier), facebook, twitter, 
mail, projectgebonden 
nieuwsbrief. 

Intern tijdschrift voor 
medewerkers/vrijwilligers 
(papier). Verder decentraal 
per mail. Intranet 
geinteresseerd 

Via digitale nieuwsbrief + 
nieuwsmail naar alle 
groepen, op maat gemaakt. 
Twitter en facebook erven en 
weidevogels.  

Vriendenblad en website 
(vanuit Vrienden, maar ook 
plek voor nieuws park) 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
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Nieuwsbrief, mail. Personeels/vrijwilligersblad. 
Ook digitale nieuwsbrief, en 
bijeenkomsten 

Een algemeen blad (papier en 
digitaal) en 
vrijwilligersnieuwsbrief 3x per 
jaar. + maandelijkse mailing.  

Regionale nieuwsbrieven en 
via boswachters. Externe via 
mail.  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Niet specifiek, wel algemene 
nieuwsbrief 

Vrijwilligersnieuwsbrief (pdf 
of post). En facebookpagina 
(leeft niet zo). 

Digitale nieuwsbrief, 
facebook, twitter, email 

Interne nieuwsbrief, mail,  

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Via mail. Kwartaalblad (papier en 

digitaal)=algemeen blad voor 
vrijwilligers, agrariers etc. 
Digitale nieuwsbrief (ook veel 
vrijwilligerszaken), mail, 
jaarvergadering. 

Via website, nieuwsbrief 
(algemeen nieuws waaronder 
vrijwilligersnieuwsbrief). 
Mail. 

We zijn een compacte 
organisatie, we hebben 
wekelijks 2 werkdagen, alle 
vrijwiillgers krijgen hiertoe 
wekelijks een werkmail / 
uitnodiging. Daarin staat de 
werklocatie en de aard van 
de werkzaamheden 
vermeld.opkomst wekelijks 
plm 60 personen. We hebben 
een website en zitten op 
facebook.daarnaast 4 x per 
jaar een papieren nieuwsbrief 

Limburgs Landschap IKL 
  Mail. Nieuwsbrief voor 

hoogstamvrijwilligers. Verder 
gerichte mailtjes. 

   

59. Informatie – Hebben jullie een centrale plek, bijvoorbeeld website of intranet, met 

informatie voor vrijwilligers, zoals ARBO, cursussen, protocollen etc. 

 

Korte analyse resultaat 

Bijna 2/3 van de organisaties, zoals Landschap Erfgoed Utrecht, hebben een digitale plek voor 

informatie voor bestaande vrijwilligers. Een aantal van hen geeft aan dat het wel beter kan, en bij 

een aantal is het in ontwikkeling (Utrechts Landschap). Het gaat meestal om de (corporate) website 

met een specifieke plek voor vrijwilligers, maar soms ook intranet (Nationale Park Hoge Veluwe) of 

dropbox (Brabants Landschap) of www.hetrooster.nl (in ontwikkeling bij Kasteel Duivenvoorde).   

Kans: van elkaar leren hoe optimaal een plek te creëren en naar elkaar te verwijzen zodat er geen 

zaken dubbel ontwikkeld hoeven te worden. Overnemen van bestaande systemen scheelt kosten en 

ook gezamenlijk een (landelijke) digitale plek creëren, bijvoorbeeld bij VBNE is een mogelijkheid.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 
Via de publiekswebsite van 
NM 

Nee, dat hebben we niet.  Intranet  Ja, specifiek voor vrijwilligers 
nationale park, en 
excursieleiders. 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Op onze website van LBF. Intranet  Op de eigen website staat 
relevante informatie: een 
activiteitenagenda, 
informatie over uitleen van 
gereedschappen, 
veiligheidsvoorschriften. 

Nee, komt er wel 

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
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Ja, website, maar niet erg 
compleet, wel mee bezig. 

Ja, wordt verbeterd, op 
corporate website LO 

Nee Ja, Intranet 

Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Website Nee, zou intranet moeten 
worden 

Ja, website Intranet van 'vrienden' 

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Website (deel van centrale 
website), maar deze is vooral 
gericht op nieuwe vrijwilligers 
en een kaart met de 
bestaande vrijwilligers.  

Komt een plek op website UL Ja, speciale plek op website. Eigen website 

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Nee Nee, (wel bescheiden plek op 

internet) 
Zelfdoeninerfgoedengroen.nl Via hetrooster.nl (in 

ontwikkeling) 

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee Eigen website Deels website, deels dropbox. Het merendeel van de 

informatie is via onze site 
beschikbaar.  

Limburgs Landschap IKL 
  Nee Ja, maar het werkt niet altijd 

even goed. 

   

60. NOV - Kennen jullie de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV)? En maken 

jullie gebruik van hun producten en diensten? 
 

Korte analyse resultaat 

2/3 van de organisaties is bekend met de NOV, bijvoorbeeld IVN. De meesten zijn daar ook zelf lid van, direct of 

indirect via de koepelorganisatie. Van deze groep, dus ca 1/3 van de organisaties, maakt bijna de helft gebruik 

van hun diensten (o.a. Staatsbosbeheer). Daarbij gaat het vooral om informatievoorziening over 

vrijwilligersonderwerpen. Sommige andere organisaties zijn wel geïnteresseerd in deze informatie. De afstand 

tot deze organisatie (fysiek en mentaal) lijkt vrij groot. 

Kans: NOV uitnodigen bij bijeenkomsten met vrijwilligerscoördinatoren, hun producten promoten en gebruiken. 

Of landelijk overnemen van geschikte producten en doorvertalen naar ‘onze’ situatie en deze producten intern 

verspreiden. Dat heeft wellicht nog meer effect, doordat de producten meer in een groene taal geschreven zijn 

en daardoor aansprekender en relevanter aanvoelen voor de betrokken groene professionals.  

 

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer IVN Fryske Gea 

Ja, lid van.  Ja, Daar is Staatsbosbeheer 
lid van. We maken soms 
gebruik van hun aanbod, 
zoals het document "In 
veilige handen".  

Ja, zeker. Maak regelmatig 
gebruik van hun diensten.  

Nee 

Landschapsbeheer Friesland Groninger Landschap 
Landschapsbeheer 
Groningen Drents Landschap 

Ja, maar maken nog weinig 
gebruik van diensten. 

Ja, lees de informatie Organisatie kennen wij van 
naam, maar maken er nog 
geen gebruik van. Hier liggen 
kansen. 

Ja, kennen het wel, maken er 
geen gebruik van.  

Landschapsbeheer Drenthe Landschap Overijssel Stichting Ijssellandschap Flevolandschap 
Nee 

  

Nee  Ja, maar maken er geen 
gebruik van. 
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Landschapsbeheer Flevoland 
Geldersch Landschap en 
Kasteelen 

Landschapsbeheer 
Gelderland Nationale Park Hoge Veluwe 

Ja, wij maken momenteel 
geen gebruik van hun aanbod 

Ja, maak er minimaal gebruik 
van. 

Ja, maar erg gericht op 
directe vrijwilligers, dus maak 
er zelf geen gebruik van. 

Ja, willen er ook lid van 
worden (maken er ook 
gebruik van).  

Waterschap Vallei en 
Veluwe Utrechts Landschap Landschap Erfgoed Utrecht Landschap Noord-Holland 
Nee Niet gevraagd Ja, maken ook gebruik van. Ja, ken het keurmerk 'goed 

geregeld'.  

Goois Natuurreservaat Zuid-Hollands Landschap De Groene Motor Kasteel Duivenvoorde 
Niet gevraagd Ja, maak er (nog) geen 

gebruik van.  
Ja, doen er weinig mee.  Nee, wel geïnteresseerd.  

Zeeuwse Landschap Landschapsbeheer Zeeland Brabants Landschap Landschapsbeheer Oss 
Nee, niet bekend, we maken 
er geen gebruik van. 

Ja, beetje, betrokken geweest 
bij 'ons rooster'. 

Ja, maak er gebruik van. Haal 
regelmatig info van website. 

Nee, we zijn aangesloten bij 
een lokale 
vrijwilligerscoordinatiepunt 

Limburgs Landschap IKL 
  Ja, doen er niets mee. Ja 

   

N. Trends en overige zaken 
 

61. Trends en overige zaken – Zijn er trends waar te nemen in het vrijwilligerswerk, of zijn 

er nog andere zaken die besproken moeten worden?  
 

Korte analyse resultaat 

 Diverse organisaties (zoals Natuurmonumenten) zien een toenemende trend naar zelforganisatie door 

vrijwilligers: meer zelfstandigheid en participatie van burgers in hun eigen leefomgeving.  

 Sommige organisaties, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, melden dat de latere pensioenleeftijd zorgt voor een 

latere instroom van vrijwilligers (een scherpere vrijwilligerspiek), een bedreiging is van het 

vrijwilligerswerk. Anderen zien dat vrijwilligers langer vitaal blijven of zien geen verdere vergrijzing.  

 Er heerst een divers beeld over het al of niet willen binden van vrijwilligers. Sommigen zien een trend naar 

meer vraag naar kortdurende klussen, anderen zien geen verandering: mensen zouden nog steeds op zoek 

zijn naar structureel werk. 

 Verschillende organisaties gaven aan dat vrijwilligers mondiger worden, kieskeuriger in wat ze wel of juist 

niet willen doen.  

 Het aantal vrijwilligers dat werkzoekend is (al of niet in de vorm van verplicht vrijwilligerswerk) groeit bij 

sommige organisaties, en de organisaties hebben moeite om hiermee om te gaan omdat het een ander 

type vrijwilliger is dat vaak meer begeleiding vereist en niet altijd voor lange tijd blijft. 

Kansen: met elkaar kijken naar trends en inspelen op de kansen die dit biedt, zoals meer zelforganisatie en 

burgerparticipatie. Door betere gegevens te verzamelen zien of veel gehoorde trends (bijvoorbeeld vergrijzing) 

ook in de groene sector plaatsvinden, waardoor er beter beleid gemaakt kan worden.  

 

Natuurmonumenten 

Meer kijken naar de vrijwilligers, wat wil 
hij zelf: zelfsturing. We werken meer op 
vraag van de vrijwilligers, maar prikkelen 
en faciliteren ook. Gebeurt vaker dat 
mensen zelf initiatief nemen, prikkelen 
dat zelf ook, mensen springen daar 
enthousiast op in. Er ontstaan dan 
communities rond gebied. Gemiddelde 
leeftijd stijgt niet, blijft rond de 60. 
Verrassend eigenlijk.  
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Staatsbosbeheer 

Later met pensioen, vrijwilligerspiek 
wordt scherper. Na 70 enorme daling. 
Kunst wordt om ze langer aan het werk 
te houden. 

Het niet willen binden geldt niet 
voor ons. Aantal vrijwilligers stijgt 
nog steeds, verblijftijd beslist niet 
van korte duur. 

Mensen kiezen bewuster 
voor vrijwilligerswerk. 
Bieden we ze wel genoeg? 

IVN 

Binding aan organisaties wordt minder. 
Meer vrijwilligers op klus-projectniveau. 
Daardoor ander soort vrijwilligers, anders 
gemotiveerd. Proberen onze afdelingen 
hierop voor te laten bereiden.  

Vergrijzing gaat door, daarom 
willen we meer jongeren werven 
(dan is ook andere cultuur nodig).  

  

Fryske Gea Niet aan de orde geweest     

Landschapsbeheer 
Friesland 

Structurele vrijwilligers blijft redelijk in 
stand Veel klusgerelateerde zaken 
(participatiemaatschappij past goed bij 
friesland: door vele dorpen pakken ze 
klussen in hun omgeving aan, maar niet 
zo structureel, wel veel energie en 
potentie) Vrijwilligers worden ook 
mondiger, zelfstandiger, vroeger 
gezeggelijker. Hebben vaak goede cv, 
mensen kunnen veel. 

    

Groninger Landschap 

Mensen later met pensioen, bedreiging 
voor vrijwilligerswerk. 

Mensen hebben vaak grote 
tuinen, kost veel tijd, dan weinig 
tijd over 

Laatste tijd meer jongeren 
(van onder de 30), 
onduidelijk hoe dat komt. 

Landschapsbeheer 
Groningen 

Krijgen veel vrijwilligers die eigenlijk 
werkzoekend zijn, kunnen ook ineens weg 
zijn. Zijn dus tijdelijke vrijwilligers. 
Daarnaast ligt er potentie bij 
asielzoekers/vluchtelingen die zinnige 
invulling zoeken + dat ze veel over 
(landschap van) Nederland leren ivm 
integratie.  

    

Drents Landschap 

Verplicht vrijwilligerswerk neemt toe 
door participatiewet (verplichting 
gemeente). Op zich niet erg, maar ze zijn 
niet zo geinteresseerd in DL, veel 
investeren, terwijl er weinig uitkomt, ze 
zijn zo weer weg (solliciteren uit 5 
keuzen). 

    

Landschapsbeheer 
Drenthe 

Vraag: behoefte aan gemeenschappelijke 
scholing met andere terreinbeheerders 
(omgaan met medewerkers, maar ook 
technische zaken zoals inventariseren, 
landschapsbeheer) voor medewerkers en 
evt. vrijwilligers 

Vrijwilligers ervaren onderlinge 
concurrentie en verschillende 
systemen (veel papierwerk) als ze 
bij verschillende organisaties 
werken. Zou mooi zijn als daar 
oplossing in komt. Vraag komt 
van vrijwilligers. 

Hoe zit het met 
aansprakelijkheid? Met 
werkdagformulier van LNL 
ervaringen, maar het blijft 
veel papierwerk. WR: neem 
hierover contact op met Rob 
Meijers, die kan er verder 
mee aan de slag.  

Landschap Overijssel Niet aan de orde geweest     

Stichting 
Ijssellandschap 

Mensen willen graag ad-hoc klussen 
doen, projectmatig aan de slag is fijn. Dat 
valt op. Ze willen zich wel langer 
verbinden aan organisatie op zich, maar 
doen dan steeds losse klussen. 

Vrijwilligers zijn veeleisend, 
individualistisch, mondig. Lijkt of 
ze kieskeuriger worden. 
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Flevolandschap 

Mensen haken eerder af.  Want ze 
hebben teveel werk, nemen teveel hooi 
op de vork. Ouderen blijven langer 
hangen. Sfeer is belangrijkste, dat het 
gezellig is, dat ze gehoord worden, 
serieus genomen, niet uitgebuit.  

Meer mensen die werkloos zijn en 
zich melden, hebben meer 
begeleiding nodig. Sociaal ook 
meer begeleiding. 

Veel mensen willen buiten 
werken, maar hebben vaak 
geen goed beeld wat het 
inhoudt. Sommigen haken 
dan af.  

Geldersch Landschap 
en Kasteelen 

Jongeren doen incidenteel wat, verbinden 
zich niet zo. Risico dat vrijwilligers steeds 
ouder worden omdat ze later met 
pensioen gaan. Vrijwilligers krijgen 
steeds grotere verantwoordelijkheden. 

    

Hoge Veluwe 

Intern: meer vertrouwen tussen 
professionals en vrijwilligers 

Veel hoger opgeleiden die 
ondanks hogere pensioenleeftijd 
toch eerder met pensioen gaan 
(minder geld op koop toe) en 
vrijwilliger worden.  

Zie trend niet terug dat 
grote bedrijven 
medewerkers 1 dag in de 
week vrijwilligerswerk laten 
doen 

Waterschap Vallei- en 
Veluwe 

Wij zijn pas net begonnen met 
organiseren vrijwilligerswerk. We zijn het 
dus aan het opbouwen en zijn 
geïnteresseerd in mogelijk lidmaatschap 
werkgroep vrijwilligers VBNE. 

    

Utrechts Landschap Niet aan de orde geweest     

Landschap Erfgoed 
Utrecht 

Er is geen duidelijk aanspreekpunt voor 
vrijwilligerswerk bij provincie. Geen 
sparringspartner 

Ik zie dat gepensioneerden zich 
aan leuk vrijwilligers willen 
binden. Maar niet dat mensen 
zich alleen maar willen binden 
aan kortlopende projecten,deze 
trend herken ik niet zo, zeker niet 
grootschalig. Veel mensen willen 
zich wel structureel binden. 

Gemeenten willen aan 
burgerparticipatie doen, 
vergeten dat ze al 
bestaande groepen hebben, 
het moet allemaal nieuw 
zijn.  

Landschap Noord-
Holland 

Op welke manier regelmatige enquête 
versturen? Tips voor systeem 

Mensen tonen meer initiatief Veel kortdurende 
initiatieven in de stad met 
veel energie 
(buurtmoestuinen enzo), in 
de natuur relatief minder. 
Zou mooi zijn als energie uit 
stad ook naar landelijk 
gebied gaat, maar hoe? 

Goois Natuurreservaat 

Steeds meer vragen van gemeente over 
werkervaringsplaatsen mensen afstand 
arbeidsmarkt 

    

Zuid-Hollands 
Landschap 

Mensen zijn steeds langer vitaal, kunnen 
dus op hogere leeftijd vrijwilligerswerk 
doen.  

Wij zijn ons als organisatie steeds 
bewuster dat we niet zonder 
vrijwilligers kunnen, dat we onze 
organisatie erop moeten 
inrichten, het is ook voor 
organisatie niet vrijblijvend. 

Wil graag met andere 
groepen aan de slag, maar 
gebrek aan tijd voor 
uitvoering.  

Groene Motor 

Trend: burgers in stad en stadsrand 
nemen steeds meer eigen initiatief, gaan 
zelf gebiedjes beheren. Wat zijn de 
behoeften van die groepen? Verschil met 
landschapsbeheergroepen die veel 
mobieler zijn, op terrein van anderen. 
Hier juist vaste plek, vast 'contract' met 
eigenaar, richten gebied zelf in en 
beheren het. Hebben andere motivatie 
want eigen omgeving (ook bijv 
kinderboerderij).  

Voor De Groene Motor: wat 
wordt onze rol nu?  

Neiging tot overorganisatie 
van vrijwilligers bij veel 
organisaties, de vraag is of 
het dan nog 
vrijwilligerswerk is. Niet 
goed voor motivatie 
vrijwilligers.  
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Mensen voelen zich betrokken voor eigen 
omgeving, willen zich daar graag voor 
inzetten.  

Aandachtspunt: wat doe je 
regionaal en wat doe je landelijk? 
Belangrijk voor samenwerking. 

  

Kasteel Duivenvoorde 

Het Rooster.nl daar is iedereen echt heel 
enthousiast over, eerst scepsis. 
Vrijwilligers zijn veel vrijer om zichzelf in 
te roosteren, eerst meer opgelegd 
wanneer ze moesten werken 

Mensen zijn ondanks hoge leeftijd 
nog heel eager om iets te leren. 

  

Zeeuwse Landschap 
Herkent zich niet in het beeld dat mensen 
zich niet willen binden. 

    

Landschapsbeheer 
Zeeland 

Het krijgen van vrijwilligers is niet zo 
moeilijk (ander beeld landelijk), 
specialistische vrijwilligers krijgen is 
moeilijker (begeleiden scholen) 

Bij gemeenten veel aandacht voor 
burgerparticipatie, betrekken van 
bewoners. 

  

Brabants Landschap 

Vergrijzing valt mee, groepen blijven 
sterk. Jongeren stromen niet toe, maar 
wel belangrijk dat ze kennis ermee 
maken.  

Hoort verrassend weinig over 
mensen uit participatiewet, 
weinig rouwig om, heeft weinig 
continuiteit.  

Toenemend aantal 
projecten met asielzoekers. 
Gaan daar niet mee de boer 
op, reageren wel op 
aanvragen.  

Landschapsbeheer Oss 

Vrijwilligerswerk professioneel 
aanpakken is steeds meer nodig. Het 
moet goed geregeld zijn. Dan ook 
voorkomen dat er concurrentie is met 
hoveniers etc. 

Het lukt ons goed om vrijwilligers 
te werven om werk op te pakken. 
NM bijvoorbeeld heeft veel werk 
over, maar te weinig vrijwilligers 
of profs om het te doen. 
Onduidelijk. 

  

Limburgs Landschap 

Meer mensen die vanwege ontslag niet 
aan het werk komen, dan 
vrijwilligerswerk gaan doen, dan ruzie 
met UWV (gedoe met 
vrijwilligersvergoeding, ze maken wel 
kosten, maar krijgen geen 
vrijwilligersvergoeding) 

Mensen die gestuurd worden 
door UWV/gemeente meestal niet 
geschikt, te veel begeleiding 
nodig, zie je vaker de laatste 
jaren. 

Mensen krijgen 
kleinkinderen, kinderen 
verwachten dat opa en oma 
komen oppassen, gaat ten 
koste van vrijwilligerswerk. 
Druk op grootouders neemt 
toe.  

IKL 

Ouderwetse vrijwilligersindeling (vaste 
groepen) moeten we streep doorhalen, 
wij kijken nu meer naar de behoeften van 
de mensen en hoe je hen kan helpen. Ga 
je naar grotere groepen deelnemers. 
Iedereen is welkom, als ze blijven fijn, 
maar ze haken ook weer af, dat is ook 
prima. Duurzame zit in aanpak, niet in 
doelgroepen. 

Het is de uitdaging om 
activiteiten te verzinnen en 
interessant is om doelgroepen te 
mixen, levert veel interessants op, 
bijvoorbeeld asielzoekers en 
hakhoutbrigade. 

  

 

 


