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1 Achtergrond en aanleiding voor het onderzoek 

In het kader van het Natuurpact, dat Rijk en provincies in 2013 zijn overeengekomen, heeft de pro-
vincie Flevoland aan de Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) gevraagd om onderzoek te doen 
naar de vrijwilligersorganisaties die actief zijn, of dat kunnen worden, bij het natuurbeheer in de pro-
vincie. Het Natuurpact geeft een extra impuls aan de onderstaande beleidsambities ten aanzien van 
de natuur in Nederland, die in 2011 zijn gearticuleerd in het Bestuursakkoord Natuur tussen rijk en 
provincies: 

• ‘Minimaal een verdubbeling van de opgave voor verwerving, inrichting en realisatie van na-
tuurlijke verbindingen [red. De Flevolandse bijdrage aan deze doelstelling is al grotendeels 
gerealiseerd.] 

• een verhoging van de kwaliteit van natuur door extra inspanningen in (herstel)beheer en mi-
lieu- en watercondities 

• een impuls aan de natuur buiten het Natuurnetwerk (de Ecologische Hoofdstructuur, EHS) 

• aandacht voor soortenbescherming 

• een effectiever agrarisch natuurbeheer’. 

Met de realisatie van deze ambities willen rijk en provincies in de periode tot 2027 een ‘forse extra 
stap zetten op weg naar de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Kaderrichtlijn Water’. 
Vanwege de decentralisatie van het natuurbeleid werken rijk en provincies in een relatief nieuwe 
rolverdeling aan dezelfde doelen. Daarbij is het rijk verantwoordelijk voor het stellen van de beleids-
kaders en –ambities met betrekking tot de ontwikkeling en het beheer van de natuur in Nederland. 
De provincies zijn verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het natuurbeleid. Meer in het 
bijzonder zijn de provincies verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het Natuur-
netwerk Nederland (voorheen de EHS) en de Natura 2000-gebieden1, het agrarisch natuurbeheer en 
het soortenbeleid binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland. 
 
Rijk en provincies beschouwen de groeiende betrokkenheid van maatschappelijke (vrijwilli-
gers)organisaties bij het natuurbeleid en de ontwikkeling en het beheer van natuur als ‘een geweldi-
ge kans’ om de Nederlandse natuur duurzaam te versterken en bij te dragen aan de realisatie van de 
doelen van het natuurbeleid. Tegen deze achtergrond heeft de provincie Flevoland behoefte aan een 
overzicht van de actieve vrijwilligersorganisaties in Flevoland, evenals aan een nader inzicht in het-
geen deze organisaties kunnen bijdragen aan het natuurbeheer in de provincie. Daarbij wenst de 
provincie niet alleen meer zicht te krijgen op de bekende organisaties zoals Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap en Landschapsbeheer Flevoland maar ook op de activiteiten 
en potenties van minder voor de hand liggende partijen, zoals specifieke bewoners- en parkgroepen, 
Scouting Nederland en organisaties uit de zorg- en welzijnssector. 
  

                                                                 
1 Exclusief de Natura 2000-gebieden waarvoor Rijkswaterstaat en het Ministerie van Defensie verantwoordelijk blijven. 
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2 Doelstelling  

Doel van dit project is te komen tot: 

• een actueel , informatief en zo compleet mogelijk overzicht van de vrijwilligersorganisaties en 
vrijwilligersgroepen die in Flevoland actief bijdragen – of dat effectief kunnen worden – aan de 
ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap in de provincie 

• een inspirerend en breed gedeeld beeld van de grootste kansen en uitdagingen rondom de inzet 
van vrijwilligers voor ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in de provincie 

• conclusies en aanbevelingen om de randvoorwaarden voor effectief en bevredigend vrijwilli-
gerswerk in de Flevolandse natuur te verbeteren, voor zowel vrijwilligersorganisaties en overhe-
den (zoals provincie en gemeenten). 

3 Onderzoeksvragen 

In het licht van de projectdoelstelling zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. 

• Welke bijdragen leveren vrijwilligersorganisaties en vrijwilligersgroepen momenteel aan het rea-
liseren van natuurbeleidsdoelen zoals die zijn vastgelegd in onder meer de het Bestuursakkoord 
Natuur, de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Kaderrichtlijn Water?  

• Welke vrijwilligersorganisaties (lokaal, regionaal of landelijk) zijn in Flevoland actief op het gebied 
van natuur en landschap? Hoeveel vrijwilligers heeft de organisatie? Hoe zit de organisatie in el-
kaar? Is het zelfstandig, zeer lokaal, of een onderdeel van een landelijke of grotere club? Wat zijn 
de doelen van deze organisatie? Hoe worden de organisaties gefinancierd? Wat doet de organi-
satie met vrijwilligers, welke type werkzaamheden en met welke frequentie?  

• Zijn er ook vrijwilligersorganisaties/-groepen die incidenteel actief zijn in natuur en landschap? 
En welke vrijwilligersorganisaties in Flevoland zijn nu nog niet (erg) actief op het gebied van na-
tuur en landschap, maar zouden daaraan wel een (grotere) waardevolle bijdrage kunnen leve-
ren? 

• Welke organisaties en groepen zijn succesvol in het mobiliseren van vrijwilligers voor natuurbe-
heer? Wat zijn daarbij succesfactoren?  

• Waar lopen vrijwilligersorganisaties en -groepen tegen aan? Welke wensen en behoeften hebben 
zij.   
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4 Werkwijze 

Bij de uitvoering van het project is gekozen voor interviews, werkbezoeken en een verdiepende 
werkbijeenkomst. Zowel (beleids-)medewerkers als individuele vrijwilligers die zich hebben onder-
scheiden met bijzondere inspanningen en/of waardevolle kennis, contacten en inzichten zijn in het 
onderzoek bevraagd.  
 
 

4.1 Startoverleg met de opdrachtgever en selectie interviews 

Bij het startoverleg met de provincie zijn de doelen, onderzoeksvragen en voorgestelde aanpak 
en activiteiten besproken en waar nodig aangevuld en aangescherpt. Tevens is een analyse be-
sproken van sectoren van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligersgroepen die in Flevoland actief 
zijn – of dat effectief kunnen worden – rond natuurbeheer in de provincie. Per sector zijn ver-
schillende typen organisaties te onderscheiden (zie bijlage  1). Besproken is welke organisaties 
worden benaderd voor een (telefonisch) interview, en welke tijdens een werkbezoek. Bovendien 
is besproken op welke wijze de resultaten van de interviews worden verwerkt.  

4.2 Interviews met vertegenwoordigers vrijwilligersorganisaties en –groepen 

Op basis van een groslijst zijn in totaal 30 organisaties uitgenodigd voor een interview (zie bijlage 
2). Bij deze selectie is gezocht naar een min of meer evenwichtige verdeling over de sectoren, ty-
pe organisaties en tussen de provinciale ‘gewesten’ (Zuid-Flevoland, Midden-Flevoland en Noor-
delijk Flevoland).  

Tijdens werkbezoeken zijn tien diepte-interviews gehouden, daarnaast zijn twintig telefonische 
interviews verricht. Alle interviews hadden een semigestructureerd karakter waarbij een natuur-
lijk vraaggesprek werd gevoerd, mede aan de hand van een van te tevoren toegestuurde vragen-
lijst (zie bijlage 3). Van alle interviews zijn verslagen gemaakt die als bijlage 4 bij het rapport zijn 
gevoegd. Alle interviews zijn geaccordeerd door de geïnterviewde.  

4.3 Tussenrapportage en werkoverleg met opdrachtgever  

Op basis van de interviews is een tussenrapport opgesteld met een samenvatting van de belang-
rijkste resultaten van de interviews en enkele voorlopige conclusies in antwoord op de onder-
zoeksvragen.  

Het tussenrapport is besproken met de opdrachtgever. Ook is een voorstel besproken voor de 
opzet en inhoud van de werkbijeenkomst.  

4.4 Werkbijeenkomst  
 
Het tussenrapport diende als input voor een werkbijeenkomst. De workshop vond op 21 juni 
plaats. Aan de workshop namen tien geïnterviewden deel. Op basis van de workshop zijn de 
voorlopige conclusies bijgesteld of aangevuld.  
 
De workshop had tevens tot doel om een zicht te krijgen op problemen waar vrijwilligersorgani-
saties en -groepen tegenaan lopen en  welke wensen en behoeften zij hebben. Speciaal is geke-
ken naar: de samenwerking tussen overheden en vrijwilligers(organisaties), werving en binding 
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van specifieke groepen vrijwilligers (zoals jongeren en mensen met een zorgbehoefte), uitwisse-
ling van kennis en ervaring voor en door vrijwilligers, verhogen van betrokkenheid van het grote 
publiek. Tijdens de workshop is een gedeeld beeld gecreëerd van aanvullende diensten en voor-
zieningen, die deels voortbouwen op reeds bestaande diensten en voorzieningen. 
 
Het verslag van de workshop is bijgevoegd als bijlage 5. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vrijwilligers planten nieuwe struiken en bomen in Landgoed Roggebotstaete, mei 2016  
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5 Bijdrage vrijwilligersorganisaties en groepen aan natuurbeleid 

De belangrijkste natuurdoelen zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur, de Vogel- en Habita-
trichtlijnen en de Kaderrichtlijn Water. De nieuwe wet Natuurbescherming zorgt er voor dat een aan-
tal taken van het Rijk overgedragen worden aan de provincies. Dit is in 2011 al afgesproken. De Wet 
Natuurbescherming regelt de bescherming van natuurwaarden die nu onder de Boswet, Natuurbe-
schermingswet en Flora- en faunawet vallen. Om zicht te krijgen op de bijdrage die vrijwilligersorga-
nisaties en vrijwilligersgroepen momenteel leveren aan het realiseren van de natuurbeleidsdoelen is 
gesproken met 30 organisaties en is een workshop georganiseerd.  
 

Op veel plekken en op behoorlijke schaal 

Uit de gedane inventarisatie blijkt dat anno 2016 er in de Provincie Flevoland op vele plekken en op 
een behoorlijke schaal ontzettend veel vrijwilligerswerk wordt verricht in en rond de natuur, het 
natuurbeheer en landschapsonderhoud. Vrijwilligers maaien, hooien, houden bospaden vrij, leggen 
broeihopen voor ringslangen aan, bouwen nestkasten (en hangen ze op), beheren slootkanten, 
snoeien, schonen poelen, leggen vlindertuinen aan, planten (eetbare) bomen en struiken, ruimen 
rommel op, leiden groepen rond door natuurgebieden, houden toezicht, geven lezingen, workshops 
en cursussen, verrichten wetenschappelijk verantwoorde tellingen van allerhande dier- en planten-
soorten, beheren bezoekerscentra van natuurgebieden, begeleiden andere vrijwilligers, doen be-
stuurswerkzaamheden, zoeken juridische natuurkwesties uit; je kan het in relatie tot natuur en na-
tuurbeheer zo gek niet bedenken of het wordt in Flevoland door vrijwilligers gedaan.  

 

De belangrijkste soorten vrijwilligerswerk zijn: 

- soorteninventarisaties (monitoring),  
- soortenbeheer (o.a. broeihopen, nestkasten, zwaluwwanden),   
- onderhoudswerk natuur (maaien, snoeien, schonen/opruimen),  
- materialen onderhoud (gereedschap en machines)   
- dierverzorging (o.a. schapen, bijen) 
- producten verwerking (wol vilten, honing maken) 
- bemensing bezoekerscentra / gasten ontvangst 
- excursies en rondleidingen,  
- scholing/cursus geven of begeleiden, 
- PR/communicatie (folders, evenementen) 

 

Rijke bron van kennis en vaardigheden 

Vrijwilligers vormen een rijke bron van kennis en vaardigheden. Ze hebben vaak veel specialistische 
kennis en vaardigheden in huis, bijvoorbeeld over specifieke soorten planten (bv. orchideeën) en 
dieren (bv. bepaalde vlinders, vogels, etc.). Meer algemene kennis over zaken als (de werking van) 
ecosystemen, biodiversiteit, veerkracht, successie, ecologische verbindingen, klimaatverandering en 
ecosysteemdiensten is doorgaans veel minder aanwezig. 

Zonder overdrijving kan worden gesteld dat vele nationale en provinciale natuurbeleidsdoelen (o.a. 
kwaliteitsimpulsen geven aan natuur -ook buiten de EHS-, bedreigde soorten beschermen, vergroten 
maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en natuurbeheer) volstrekt onhaalbaar zouden zijn zon-
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der de inspanningen van vele enthousiaste, gemotiveerde en vaak ook bijzonder kundige vrijwilligers 
die zich regelmatig inzetten voor de natuur en het natuurbeheer in de provincie. Dankzij de inzet van 
vrijwilligers, bewoners, en betrokken burgers wordt de Flevolandse biodiversiteit vergroot. 
 

Het vrijwilligerswerk in en rond de Flevolandse natuur heeft daarnaast vele duurzame meerwaarden 
die dagelijks in de praktijk worden bewezen. Naast de bijdragen aan de bovengenoemde natuurbe-
leidsdoelen draagt het ‘groene vrijwilligerswerk’ bij tot zorg voor de (eigen) woon- en leefomgeving, 
saamhorigheid, gemeenschapszin, activering en participatie in de samenleving, zingeving en beteke-
nis en een goede, aangename en vaak gezellige sfeer in de wijk/buurt (leefbaarheid). 

 

Groei van vrijwilligers in natuurbeheer en onderhoud 

Vaak is sprake van een vaste kern van vrijwilligers aangevuld met een flexibele schil die frequent 
onderhoud verricht in de natuur. De duizend(en) vrijwilligers worden ondersteund door provinciaal 
natuurgerichte organisaties (NM, SBB, het Flevo-Landschap, Landschapsbeer Flevoland, IVN Flevo-
land en Natuur- en Milieufederatie Flevoland). Het aantal vrijwilligers kent een stabiele omvang en is 
zelfs de afgelopen jaren licht gegroeid. Speciale activiteiten zoals de jaarlijkse Natuurwerkdag in no-
vember, georganiseerd door Flevo-Landschap en Landschapsbeheer Flevoland, trekken  jaarlijks vele  
vrijwilligers in Flevoland om eens de handen uit de mouwen te steken in de natuur. Tegelijkertijd is 
het aantal professionals die de ondersteuning verzorgen vanuit de natuurgerichte professionele or-
ganisaties de laatste jaren niet tot nauwelijks toegenomen.  

 

Bewoners voelen zich de laatste jaren meer betrokken bij de eigen leefomgeving en duurzaamheids-
vraagstukken. Ze worden lokaal actief via bewonersgroepen, parkinitiatieven, groenbeheer-groepen,  
lokale voedselproductie-organisaties, lokale energiecoöperaties, repaircafe’s  (ook genoemd ‘de 
energieke samenleving’). Het een leidt vaak tot het ander. Een bewonersgroep start met een geza-
menlijke actie en gaat vervolgens met een groep enthousiastelingen zelf het groenonderhoud en –
beheer doen in de wijk of van het nabijgelegen park. Bij deze ‘nieuwe’ groepen zie je de grootste 
groei aan nieuwe vrijwilligers die veelal ook wat jonger zijn. Deze groepen zoeken advies en onder-
steuning bij professionele natuurgerichte organisaties. Veelal bij terreinbeherende organisaties als 
het onderhoud op deze terreinen plaatsvindt. Landschapsbeheer Flevoland wordt vaak genoemd, 
zodra het onderhoud op terreinen plaats vindt die in beheer van overheden of agrariërs zijn.  Ook 
zoeken deze ‘nieuwe’ groepen hulp en advies bij IVN Flevoland, Vereniging Natuur- en Milieufedera-
tie Flevoland (NMFF) of plaatselijke afdelingen van landelijke koepelorganisaties (zoals de Vogel- en 
Natuurwacht Flevoland en de Bijenhoudersvereniging).  
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6 Welke organisaties zijn actief? 

De diversiteit aan organisaties en groepen die vrijwilligers ondersteunen bij natuur- en landschaps-
beer en –onderhoud is groot blijkt uit de inventarisatie. De organisatievorm verschilt sterk: de ene 
organisatie is onderdeel van een landelijke koepel en hierdoor meer landelijk georganiseerd  (ook 
financieel), terwijl de ander juist meer regionaal of lokaal is georganiseerd en daardoor meer ‘op 
maat’ kan werken (ook financieel).  
 
Daarnaast ontstaan er de laatste jaren bewonersgroepen die incidenteel actief zijn in natuuronder-
houd, veelal omdat bewoners zelf graag iets willen gaan doen in de wijk of buurt. Bovendien zijn er 
een aantal organisaties die nu nog niet (erg) actief zijn op het gebied van natuur en landschap, maar 
wel een waardevolle bijdragen zouden kunnen leveren, zoals scholen en gemeentelijke vrijwilligers- 
en mantelzorgcentrales. 
 

Om  zicht te krijgen op vrijwilligersorganisaties en –groepen die actief zijn op het gebied van natuur 
en landschap is een indeling in de volgende sectoren gemaakt:  
- natuurbeherende organisaties (natuurorganisatie, private partij)   
- natuurbeheer en landschapsonderhoud bij agrariërs 
- natuurgeoriënteerde maatschappelijke organisaties (landschapsonderhoud, educatieve organisatie)  
- burger- / bewonersinitiatieven (bewonersgroep, parkbeheergroep, burgernetwerken) 
- onderwijsinstellingen,  
- zorg- en welzijnsinstellingen. 
 
Per sector is gesproken met een aantal organisaties en groepen om een beeld te krijgen welke rollen 
zij vervullen bij het ondersteunen en bevorderen van vrijwilligerswerk in natuurbeheer en land-
schapsonderhoud. Specifiek is gekeken naar de omvang van de vrijwilligers, de soort organisatie-
vorm, de doelen van de organisatie en de wijze van financiering. Een analyse per geïnterviewde or-
ganisatie of –groep is te vinden bij bijlage 4.  
 

6.1  Natuurbeherende organisaties 

Natuurbeherende organisaties werken veel met vrijwilligers. De bekendste zijn: het Flevo-Landschap, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten. Staatsbosbeheer beheert in Flevoland 20.200 hectare na-
tuur/bos/landschap. Locaties waar SBB veel met vrijwilligers werkt zijn: Oostvaardersplassen, Al-
meerderhout, het Kuinderbos en Horsterwold. Het Flevo-Landschap beheert zo’n 5.600 hectare ver-
spreid over 56 natuurgebieden, waarbij Schokland, de Lepelaarplassen en het Natuurpark belangrijke 
locaties zijn waar met vrijwilligers wordt gewerkt.  Natuurmonumenten beheert 9 gebieden waarin 
ongeveer 150 vrijwilligers meehelpen, zoals in enkele gebieden in de Noordoostpolder (Voorsterbos, 
Waterloopbos, Wendelbos, Kadoelerbos), het Vogeleiland in het Zwarte Meer, in Oostelijk Flevoland 
(Harderbroek, Harderbos en Kievitslanden), maar ook bij het nieuwe natuurgebied MarkerWadden 
dat in ontwikkeling is.  
 
Staatsbosbeer en Natuurmonumenten zijn meer landelijk georganiseerd en het Flevo-Landschap juist 
meer regionaal (Flevo-Landschap).  Staatsbosbeheer krijgt financiering vanuit het Rijk, provincies via 
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omzet vanuit projecten, recreatie, verkoop van hout en biomassa. Natuurmonumenten ontvangt 
vooral bijdragen uit Fondsen, lidmaatschapsgelden, donaties, maar ook inkomsten uit (project-
)subsidies en inkomsten uit terreinbeheer. Zowel Natuurmonumenten en het Flevo-Landschap zijn 
benificiënt van de Nationale Postcode Loterij. Het Flevo-Landschap ontvangt daarnaast subsidies van 
de provincie en de EU, donaties van donateurs en bedrijven.  
 
Vrijwilligerswerk varieert van beheer en onderhoud tot voorlichting en gastheerschap in de natuur-
gebieden. Vrijwilligers zijn bezig met soorteninventarisaties (zoals vogels tellen/ringen, boommarters 
tellen) en onderhoudswerk van de natuur (waaronder paden vrijmaken, bankjes schoonmaken, 
broeihopen maken, neskasten ophangen). Ook worden vrijwilligers ingezet om bezoekerscentra te 
bemensen, voor het geven van excursies en rondleidingen, organisatie van evenementen en zelfs 
voor ‘boswachten’. Bij Het Flevo-landschap bevindt zich dit nog in de vorm van een ‘pilot’. Dankzij de 
inzet van vrijwilligers kunnen de natuurbeherende organisaties extra werk uitvoeren, activiteiten 
aanbieden en de kwaliteit verbeteren van het aanbod aan voorlichting en activiteiten. 
 

 

Andre Wiersma, teamleider Staatsbosbeheer:  

“Het vrijwilligerswerk wordt wisselend verricht, afhankelijk van het soort activiteiten en wat vrij-
willigers willen doen.  Zoals vogels en boommarters tellen, vogelkasten maken en ophangen, 

broeihopen maken voor ringslangen, rondleidingen geven en boswachten.”  

 

‘nieuwe’ terreinbeheerders en vrijwilligers   

De provincie Flevoland stimuleert de laatste jaren (burger)initiatieven om nieuwe natuur te ontwik-
kelen en te onderhouden, zoals via het provinciale programma Nieuwe Natuur. Voorbeelden zijn het 
toekomstige Voedselbos Almere en Speelwildernis. Ook ontstaan de laatste jaren andere partijen die 
aan natuurbeheer doen op een terrein (al dan niet in pacht). Voorbeeld is Landgoed Roggebotstaete 
die een voormalige boomkwekerij (52 hectare, Dronten) wil doorontwikkelen tot een ‘voedselprodu-
cerend natuurgebied’ en een beleef- en kenniscentrum voor een natuurlijke gezonde leefstijl. De 
financiering is vaak kwetsbaar voor deze nieuwe natuurinitiatieven. Vrijwilligers doen bij dit initiatief 
het overgrote deel van het beheer en onderhoud, en allerlei andere vormen van vrijwilligerswerk. 
Waar gewenst wordt professioneel advies ingewonnen. Bij nieuwe startende (burger)initiatieven is 
de uitdaging om, na het wegvallen van startsubsidies, voldoende andere inkomstenbronnen te kun-
nen werven. Landgoed Roggebotstaete is gestart mede met hulp van subsidie van de provincie en EU 
en het initiatief noemt zich inmiddels een ‘sociale onderneming’. Ze  hoopt via crowdfunding, dona-
ties, sponsoring en inkomsten uit activiteiten en locatieverhuur het Landgoed verder te kunnen ont-
wikkelen.  

Lennard Duijvestijn, projectleider Landgoed Roggebotstaete:  

“ We hebben een vaste kern van circa 20 vrijwilligers en daarnaast een flexibele schil van circa 50 
vrijwilligers die regelmatig werkzaamheden verrichten. Bovendien zijn er nog zo’n 250 mensen die 

incidenteel vrijwilligerswerk verrichten. De vrijwilligers verrichten het werk zelfstandig en onder 
begeleiding. Het werk varieert van schapen scheren en wol vilten tot organisatie van het jaarlijkse 

natuurfeest, de natuurwerkda,  het aanplanten van bomen en struiken, 

 en moestuinieren op de oerakker op het landgoed.”  
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6.2   Natuurbeheer en landschapsonderhoud bij agrariërs 

Vanaf 1990 heeft agrarisch natuurbeheer een hoge vlucht genomen. Dit komt door financiële stimu-
leringsregelingen die voor agrarisch natuurbeheer in het leven zijn geroepen. Via veelal een agrari-
sche natuurvereniging (ANV) bevorderen boeren maatregelen gericht op het behoud of verbetering 
van de kwaliteit van natuur en landschap, zoals beheer van weidevogels, beheer van bermen of ak-
kerranden.  
 
Sinds 2015 hebben in Flevoland 6 agrarische natuurverenigingen zich verenigd in de Coöperatie Fle-
volands Agrarisch Collectief (FAC). Hiertoe behoren Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied, 
ANV Langs de Vaart, ANV Schokkerambacht, ANV Rondom Het Greppelveld, ANV Kop van de Nop,  
ANV Akkerwaard. Vaak wordt samengewerkt met natuurorganisaties. Temeer als het natuurhectares 
betreft in de nabijheid van de agrarische percelen die worden beheerd door Flevo-Landschap, 
Staatsbosbeheer of Natuurmomumenten. Ook Landschapsbeheer Flevoland wordt gevraagd voor 
kennis voor onderhoud van landschapselementen of voor vrijwilligers om mee te helpen.  
 

Coby Dekker, voorzitter Rondom Het Greppelveld (Vereniging voor Streekontwikkeling):  

“ Een vaste kern van 5 vrijwilligers doen het beheer en onderhoud van het Torenbosje van Staats-
bosbeheer. We richten percelen van onze leden (agrarische ondernemers) in voor akker- en wei-

devogels, en tellen vogels en beschermen nesten.”    

 

Bovendien wordt samengewerkt bij landelijke vrijwilligersdagen zoals de jaarlijkse Natuurwerkdag, of 
NL-Doet. Voor educatieve activiteiten vindt samenwerking plaats met IVN-afdelingen en met de 
NMFF, bijvoorbeeld voor een natuurexcursie of een beleefdag. Bijzonder is de samenwerking die 
Rondom het Greppelveld is aangegaan met het nabijgelegen AZC in Dronten, waarbij asielzoekers als 
vrijwilligers worden ingezet voor het onderhoud van het Torenbosje dat in beheer is van Staatsbos-
beheer.  

Bokke Haanstra, secretaris Natuur- en  Milieucoöperatie Rivierduingebied:  

“Op en rond de boerderijen van de aangesloten leden in het Rivierduingebied worden werkzaam-
heden verricht variërend van vogels tellen tot het beheer van slootkanten en aanleggen van 

plas/draspartijen.  

Maar we ontwikkelen en geven ook excursies zoals de pre-historische route ‘Bodemschatten’.”  

 

6.3 Natuurgeoriënteerde maatschappelijke organisaties 

Er zijn veel Flevolandse vrijwilligers die zich richten op bescherming van een specifieke flora- of fau-
nasoort en dan als werkgroep samenwerken met een landelijke organisatie, zoals met Ned. Mycolo-
gische Vereniging (NMV, paddestoelen), Floron (planten), Vogelbescherming en Sovon, (vogels), 
RAVON (amfibieen, reptielen, vissen), vlinderstichting (vlinders en libellen), EIS (insecten) en zoog-
diervereniging (zoogdieren). Er werken bij de regionale en lokale afdelingen geen medewerkers, alles 
draait op vrijwillige inzet. Wel werken de groepen samen met terreinbeherende organisaties, Land-
schapsbeheer Flevoland, IVN-Flevoland, NMFF of lokale organisaties. De vrijwilligers die actief zijn 
hechten veel waarde aan de natuur, genieten van bepaalde dier- of plantensoorten en dragen dat 
graag uit.  
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 Provinciaal landschapsonderhoud 

Landschapsbeheer Flevoland faciliteert en begeleidt vrijwilligerswerk in de natuur en het landschap 
door burgers, scholen, zorginstellingen, verenigingen en bedrijven. Landschapsbeheer Flevoland co-
ördineert en begeleidt de vrijwilligers en vrijwilligersgroepen. Dat zijn kleinere groene projecten in de 
directe woonomgeving, zoals natuurlijk groenbeheer in de stadsranden of het creëren van  een vlin-
der- of insectentuin in een stuk plantsoen. Maar ook grootschaliger projecten, zoals het inventarise-
ren van kilometers gemeentelijk groen of de aanleg van vele natuurlijke verbindingswegen voor ring-
slang en otter in heel Flevoland. En ook monitoren en beschermen van weidevogels, oeverzwaluwen 
en vleermuizen, samen met vrijwilligers. Financiering wordt gevonden via projectsubsidies van over-
heden (EU, provincie, gemeenten), waterschap en de Nationale Postcode Loterij.   

Volgens Landschapsbeheer Flevoland waren in 2015  meer dan 2.500 vrijwilligers actief in natuurbe-
heer, waarvan bijna 1.500 jonger dan 13 jaar. Landschapsbeheer Flevoland bezit geen eigen natuur-
terreinen maar werkt samen met diverse terreinbeheerders (zoals natuurbeherende organisaties, 
agrariërs, particulieren, bedrijven, verenigingen, stichtingen, gemeenten, waterschap, gemeenten, 
provincie, Rijkswaterstaat).  

Geert Gielen, Landschapsbeheer Flevoland:  
“Kleinschalig natuurbeheer is echt iets anders als traditioneel groenbeheer. Het vraagt een andere 

benadering waarbij de bevordering en bescherming van ecologische waarden van een land-
schap(selement) voorop staat.“ 

 
Ook ondersteunt Landschapsbeheer Flevoland bewonersgroepen. Het begint ermee dat alle belang-
hebbenden, inclusief de gemeente, kijken naar wensen van de bewoners en de mogelijkheden van 
de locatie. Vervolgens wordt door Landschapsbeheer samen met de bewoners een plan van aanpak 
gemaakt voor de realisering van het plan, maar ook een beheerplan voor de jaren erna.  
 

Na de oplevering van het plan volgt de beheerfase, waarin bewoners onder begeleiding het klein-
schalig onderhoud uitvoeren. Landschapsbeheer Flevoland verzorgt daarbij de vakinhoudelijke bege-
leiding. Zo krijgen vrijwilligers een aantal instructiedagen waarin beheertechnieken, werken met 
gereedschap, veiligheid en EHBO aan de orde komen. Na verloop van tijd wordt de begeleiding afge-
bouwd en gaat de vrijwilligersgroep (vrijwel) zelfstandig verder.  
 

Margriet Brouwer, Landschapsbeheer Flevoland: 
“Vijftien jaar geleden waren vooral in het buitengebied vrijwilligers actief om landschapselemen-
ten te onderhouden, zoals het knotten van wilgen en het schoonmaken van poelen. De terreinei-
genaar vroeg dan aan ons,  of wij vrijwilligers konden ‘regelen’ om mee te helpen hun bomen te 
knotten. Via persberichten en mondelinge reclame zorgden wij dan dat er een groep vrijwilligers 

klaar stond. Wij brachten het gereedschap en zorgden voor veilige werkomstandigheden. De boer 
regelde de koffie en soep. Veel vrijwilligers kregen zo de smaak te pakken en vroegen of we nog 

meer buitenwerk hadden, zo ontstonden er snel een aantal enthousiaste vrijwilligersgroepen. 
Maar daar bleef het niet bij. Burgers nemen steeds meer zelf een stuk verantwoordelijkheid voor 

de kwaliteit van hun leefomgeving.  Wij  kunnen een bewonersinitiatief ondersteunen met onze 
vakinhoudelijke groenkennis, hoe vrijwilligers te werven én te houden, maar ook hoe veilig te 

werken of bijvoorbeeld met een cursus EHBO. Altijd hebben we in ons achterhoofd dat de groepen 
uiteindelijk zelfstandig verder kunnen gaan. Natuurlijk kunnen ze altijd bij ons terecht met vragen, 
op afstand blijven wij beschikbaar. Op deze manier krijgen burgers de kennis en kunde, die zij no-

dig hebben om hun initiatief te verwezenlijken én te beheren.”  
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 Provinciale koepelorganisaties 

Het provinciale IVN-Flevoland ondersteunt 5 lokale afdelingen. De afdelingen draaien geheel op vrij-
willigers. Deze organiseren natuur(gidsen-) cursussen, er wordt onderhoud en beheer aan natuur 
gedaan, zoals monitoring van flora en fauna, en jeugdactiviteiten. Ook worden natuurgidsen geleverd 
voor wandelingen en excursies. Financiering wordt gevonden via contributies van leden, projectsub-
sidies en regionale fondsen.  

 

Lydia Waterreus, IVN-Zeewolde: 
“We brengen op speelse wijze de natuur dichterbij en werken nauw samen met de gemeente. Van 

de gemeente hebben we de opdracht om de jeugd op alle basisscholen dichter bij de natuur te 
brengen en daarmee vertrouwd te maken. “ 

 

Bij de Vereniging Natuur- en Milieufederatie Flevoland zijn 42 organisaties en groepen aangesloten. 
Bijna de helft richt zich op activiteiten in natuur, natuurbeheer en landschap. NMFF biedt planolo-
gisch en juridische kennis en voor aangesloten organisaties een financiële bijdrage via een eigen 
NMFF-Fonds. Financiering wordt gevonden via (project)subsidies en de Nationale Postcodeloterij. 
NMFF  heeft gemerkt dat het ontstaan van  ‘nieuwe’ lokale groepen de afgelopen vijf jaar heeft ge-
leid tot meer dan een verdubbeling in aangesloten leden.   

 

 Lokale /regionale natuurvrijwilligersgroepen  

Een aantal landelijke koepelorganisaties ondersteunt Flevolandse vrijwilligersgroepen: de Ned. Bijen-
houdersvereniging (3 afdelingen), KNNV Vereniging voor veldbiologie (1 afdeling), Vogelbescherming 
Nederland (3 groepen). Interviews zijn gehouden met IVN-Zeewolde, IVN-Almere, Bijenhoudersvere-
niging afd. Oostelijk Flevoland, KNNV-afd. Lelystad,  Vogel- en Natuurwacht Flevoland. De financie-
ring van deze groepen vindt veelal plaats via projectsubsidies en donaties van donateurs.  

 

Inge Hagens, Vogel- en Natuurwacht Flevoland: 

“Van de 400 donateurs is ongeveer de helft (ca. 200) ook regelmatig actief als vrijwilliger bij ons 
op diverse locaties in heel Flevoland, waarbij de meeste activiteiten in en rond Almere worden 
ontplooid. De inzet varieert van dagelijks tot wekelijks tot 1 keer per jaar. Vrijwilligers werken 

zelfstandig of onder begeleiding van vrijwilligers met specifieke kennis en ervaring.” 

 

 Lokale educatieve organisatie 

In slechts één Flevolandse gemeente is een professionele organisatie actief die een uitgebreid educa-
tief en recreatief natuurbelevingsprogramma aanbiedt op 9 locaties in Almere, namelijk st. Stad en 
Natuur. Op deze locaties wordt veelal gewerkt met vrijwilligers, voor educatieve doelen en voor on-
derhouds- en beheerswerk in de natuur. 
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6. 4 Groene Bewoners/ burgerinitiatieven 

Een groene wijk met genoeg natuur vinden veel mensen prettig. Er zijn genoeg ideeën hiervoor. 
Denk aan samen een moestuin aanleggen en beheren,  beplanting, plantsoenen netjes maken (en 
houden), een bankje neerzetten in een nabijgelegen park of bos. Steeds meer starten groepen inwo-
ners met het zelf onderhouden en beheren van nabijgelegen natuur en landschap. Dit varieert van 
groepjes mensen die een lokaal park of bos beheren,  of bewonersgroepen die samen in de wijk het 
groen onderhouden tot lokale communities. 

Gemeenten bieden hierbij in aanvang financiële en deskundige ondersteuning bij deze vorm van 
‘actief burgerschap’ en ‘zelforganisatie’.  De gemeente Almere doet dit bijvoorbeeld via de inzet van 
wijkregisseurs en het gemeentelijke programma ‘Mensen maken de Stad’. De gemeente Lelystad via 
het programma ‘ Mensen maken de buurt’ in samenwerking met opbouwwerkers in de wijk. 

 

 Park- en bosbeheergroepen 

Het gezamenlijk beheren van een stuk bos of het nabijgelegen park spreekt omwonenden aan. Deze 
groepen zijn in opkomst. Een van de eerste groepen was het Beatrixpark in Almere. Gestart in 2002, 
met ondersteuning van de gemeente Almere en Landschapsbeheer Flevoland. Sinds 2006 is het initi-
atief geheel zelfstandig als bewonersgroep: Beheergroep Buurtbewoners Beatrixpark Almere. 

 

Jetze Kamerling, Beheergroep Buurtbewoners Beatrixpark Almere: 

“Door kleinschalige beheerwerkzaamheden uit te voeren in bepaalde delen van het park proberen 
we een gevarieerder planten- en dierenleven te krijgen. Zoals het dunnen van de bospercelen, 

wieden, schoffelen, planten, zagen, snoeien en vlechten van wilgentenen en het beheren van poe-
len (o.a. riet verwijderen). We hebben daarbij afstemming met de gemeente Almere (wijkbeheer 
en stadsbeheer) over inrichting en beheer van het park. Het is niet onze bedoeling dat wij het re-

guliere groenbeheer van de gemeente overnemen; wij brengen verbeteringen aan op kleinere 
schaal. Daarnaast proberen we met de werkzaamheden ook afwisselend en leuk te laten zijn en 

de natuurbeleving van bezoekers van het park te versterken. We hebben een netwerk van 40 vrij-
willigers, waarbij de vaste kern gevormd wordt door 5 mensen.” 

 

Inmiddels zijn er in veel gemeenten een of meer park- of bosbeheergroepen te vinden. Almere (o.a. 
Cascadepark, Beatrixpark, Park Uithof), Lelystad (Bultpark), Dronten (Wisentbos en Lage Vaartbos). 
Soms is de gemeente aanjager (Cascadepark en Beatrixpark Almere),  soms nemen inwoners zelf het 
initiatief hiertoe (Park Uithof Almere, Belevenissenbos Lelystad, Bultpark Lelystad, Wisentbos Dron-
ten). De gemeente levert veelal een financiële bijdrage voor de beheeractiviteiten, waaronder ook 
voor de benodigde gereedschappen. Daarnaast wordt financiële ondersteuning gevonden via pro-
jectsubsidies, donaties en regionale fondsen. 
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Uitgelicht ‘Het groene Stadsleven’ 
 
In 2003 ging het tienjarig project ‘Het Groene Stadsleven’ van start, om burgers in Almere te be-
trekken bij het gemeentelijk groen. Een voor die tijd heel vernieuwend project voor de gemeente 
Almere en Landschapsbeheer Flevoland.  
 
Doel van het project ‘Het groene Stadsleven’ was om in 2015 1% van alle inwoners van Almere 
minimaal één dag per jaar actief te krijgen in het stadsgroen. Dit percentage was een streefgetal, 
maar daar ging meer achter schuil. Met dit project wilde Landschapsbeheer Flevoland in de ge-
meente Almere burgerparticipatie stimuleren, de sociale cohesie verstevigen, het buurt- en 
saamhorigheidsgevoel versterken en bewoners meer betrekken bij het groenbeheer in de stad.  
 
De activiteiten richten zich op (natuur)beheer in het gemeentelijk groen. De groene vrijwilligers 
houden zich bezig met zaken als poelen schonen, wilgen knotten, kleinschalig bosbeheer, onder-
houd van paden, maaien, wieden, vuil ruimen, et cetera. Landschapsbeheer zorgde voor de 
noodzakelijke ondersteuning, en een basisbudget voor overleg, koffie en thee en excursies bij. En 
zonodig als intermediair tussen de gemeente en de vrijwilligers.  
 
Sinds de start heeft het project zich als een olievlek over Almere verspreid. In 2003 waren er 68 
vrijwilligers, verdeeld over drie locaties. Aan het einde van het project waren er op zestien loca-
ties vrijwilligers actief en hebben ruim 418 volwassenen en 878 kinderen meegewerkt in het 
groen. In het totaal zijn er 186 werkdagen georganiseerd en hebben 1296 personen 3533 uur aan 
werk verzet. En inmiddels zijn nagenoeg alle groepen zelfstandig.  
 

 

 

 Wijkgroepen gericht op zelfbeheer groen 

Zeer succesvol is het experiment met een zelfbeheergroep in een 30-jaar oude wijk in Almere; de 

Hoekwierde in Almere. Onlangs vierde de groep samen met de gemeente Almere haar 5-jarig be-

staan. Vanaf de zomer van 2010 is in de Hoekwierde geëxperimenteerd met zelfbeheer. De uitvoe-

ring van het groot onderhoud (de Hoekwierde was in 25 jaar tijd aanzienlijk verloederd), de door de 

wijk ongewenste gemeentelijke bouwplannen en de positieve ervaringen van bewoners met het zelf 

onderhouden van het Vogelbos en Windbos vormden de motivatoren voor dit experiment. Samen 

met Stadsbeheer van de gemeente Almere is gezocht naar een manier om het beheer in zijn geheel 

ook geheel aan de beheergroep in de Hoekwierde daadwerkelijk over te dragen.  

 

Paul Weber, Experiment Zelfbeheer Hoekwierde (EZH) in Almere:  

“Ongeveer 70 vrijwilligers verrichten op frequente basis groenonderhoud in de openbare ruimte in 
de wijk Hoekwierde en omgeving (ca. 10 ha in Almere). We zijn gericht op een zo groot mogelijke 

biodiversiteit in de wijk. Onderhoudsactiviteiten variëren van rondleidingen/excursies, vlin-
ders/vogels tellen, wilgen knotten, onderhoud aan de ijsvogelwand en zwaluwtil of natuurwork-
shops begeleiden. EZH biedt training en educatie, gereedschap en materieel. Financiering is mo-

gelijk via donaties en subsidies.” 
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Aan de slag met zelfbeheer in Hoekwierde in Almere 

 

 

Een andere vorm is die van de Bewonersvereniging De Discus in Almere. De woningbouwcoöperatie 
heeft huurders via het huurcontract verplicht tot een  lidmaatschap van de bewonersvereniging. De 
activiteiten van de bewonersvereniging richten zich op onder meer op beheer en onderhoud van het 
groen in de wijk en omgeving.   
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Rob Cornelissen, Bewonersvereniging De Discus Almere: 

“Alle leden huren een woning van de Alliantie. In het huurcontract staat dat je automatisch en 
verplicht lid bent van de vereniging. Activiteiten richten zich op het beheer en onderhoud van de 

gemeenschappelijke moestuin, een vlindertuin en enkele paden en heggen in de straat en het bos 
erom heen. Er is een vaste kern van ongeveer 12 zeer actieve vrijwilligers. Bij activiteiten zijn 

meestal rond de 5 vrijwilligers aanwezig. Er zijn 4 werkgroepen: een moestuingroep, een vlinder-
tuingroep, een zwerfvuilopruimgroep en de discushuisgroep (die zich bezighoudt met de bouw en 
het beheer van het clubhuis). We ontvangen een bijdrage van woningcorporatie De Alliantie, een 

klein wijkbudget van de gemeente Almere en donaties van de Rabobank en het Oranjefonds.”  

 
 

 Tijdelijke netwerken zonder juridische entiteit gericht op groen(beheer) in de stad 

Tijdelijke netwerken zonder juridische entiteit zijn in opkomst. Ze treffen elkaar veelal via sociale-
media. Een lokale community is een gemeenschap van mensen die samenwerken om hun eigen om-
geving verbeteren. De kracht van lokale communities is dat zij als broedplaats kunnen fungeren van 
ideeën, out-of-the-box denken en gericht zijn op concrete resultaten.  
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Een voorbeeld is het platform ‘Eetbaar Lelystad’ dat in het stadscentrum van Lelystad op het voor-
malige terrein van de Waaggarage samen met de gemeente een park wil aanleggen met daarin een 
eetbare stadstuin (een vorm van stadslandbouw). Het initiatief is mogelijk door sponsoring van be-
drijven, fondswerving en materiële ondersteuning door de gemeente. 

 

 

Norma Karnemelk van Eetbaar Lelystad / st. Het Lapp: 

“Eetbaar Lelystad wil mensen activeren mee te denken, of nog beter, mee te werken aan een 
‘eetbare stad’, toegankelijk voor iedereen. Daarnaast zetten we ons in om kinderen weer in con-

tact te brengen met natuurlijke landbouw, zodat zij al vroeg leren hoe lekker eigen verbouwde 
groenten en fruit is. Een van de activiteiten is het community-project ‘Ons Park’: het aanleggen 
van een stadsmoestuin op het nieuw te ontwikkelen Nelson Mandela park. ‘Eetbaar Lelystad’ is 

alleen maar een naam die we mogen gebruiken van de koepelorganisatie ‘Eetbaar Nederland’. De 
‘eetbaar-activiteiten’ organiseren we daarom vanuit stichting Het Lapp een broedplaats en com-

munity voor mensen die zich bezighouden met duurzaamheid, kunst, cultuur  en natuur in Lely-
stad.” 

 
 

 Organisaties gericht op ondersteuning natuurgerichte (buurt)initiatieven van bewoners 

Er zijn ook landelijke organisaties die groene bewonersinitiatieven professioneel ondersteunen en 
begeleiden. Een daarvan is de Koninklijke Heidemaatschappij (KNHM). In 2015 heeft KNHM Flevoland 
7 projecten op het gebied van natuur en natuurbeheer ondersteund, waaronder de realisatie van 
een speel-, doe- en plukpark (het Wingerdpark) in Biddinghuizen en de ontwikkeling van voedselbos-
sen in Dronten en Almere (in de Sieradenbuurt en het Park Uithof). 

 

 

Henk Smeeman, Koninklijk Nederlandse Heidemaatschappijj (KNHM): 

“KNHM begeleidt bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad. Onze begeleiding 
richt zich op bewoners die zelf hun idee willen realiseren ter verbetering van hun leefomgeving. 

Ook begeleiden wij bewoners die actief willen participeren in besluitvorming. Dit doen we met in-
zet van kennis, procesbegeleiding en uitgebreid netwerk.”  
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6.5  Scholen  

Een sector die interessant lijkt zijn scholen. Uit de inventarisatie blijkt dat een aantal scholen in het 
voortgezet onderwijs al interessante mogelijkheden bieden als onderdeel van het onderwijsaanbod.  
Een overzicht van de kansen. 
 

 Middelbaar onderwijs: maatschappelijke stage en technasia-opdrachten 
Een aantal middelbare scholen onderscheiden zich specifiek op natuur en duurzaamheid, zoals het 
Helen Parkhurst College in Almere en het Emelwerda College in Emmeloord. Via een maatschappelij-
ke stage of via een Technasium-opdracht kunnen leerlingen in de natuur aan de slag gaan.  
 

 Maatschappelijke stage 
Bij sommige scholen bestaat de mogelijkheid van het volgen van een maatschappelijke stage (al 
dan niet verplicht), zoals een stage op het gebied van natuur en natuurbeheer. Het gaat dan om 
eenvoudig natuurbeheer en – onderhoud (snoeien, houtopslag verwijderen, paden vrijmaken). 
Partners waarmee veel wordt samengewerkt zijn natuurorganisaties. 
 
 

Bart Wierda, docent biologie, Emelwerda College: 
“De maatschappelijke stages op gebied van natuur bestaan meestal uit eenvoudige beheerwerk-

zaamheden zoals snoeien, houtopslag verwijderen en paden vrijmaken. De duurzaamheidsop-
drachten van de technasiumleerlingen zijn meestal ontwerpopdrachten. Komend jaar moet er  

bijvoorbeeld een voedselbos ontworpen worden. Natuurorganisaties als Natuurmonumenten faci-
literen ook wel duurzaamheidopdrachten voor de Technasiumleerlingen, bijvoorbeeld een Oerrou-
te ontwerpen, of een oeververbinding, of een park op Urk. Voor het vak biologie krijgen de leerlin-
gen ook een praktijkonderzoeksopdracht, die kan bestaat uit determineren en tellen, bijvoorbeeld 

van vogels, of beestjes in een strooisellaag, of sloot.” 

 
 

 Technasia 
Vier middelbare scholen hebben het keurmerk van  Technasium: Helen Parkhurst Almere, SGL le-
lystad, Almere College Dronten, Emelwerda College Emmeloord. Een Technasium is gericht op 
HAVO en VWO-leerlingen met interesse voor toepassing van exacte vakken in de praktijk.  Op het 
technasium wordt het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) gegeven, waarin allerlei projecten 
worden uitgevoerd met een sterke bèta-component, maar ook met veel creatieve aspecten. 
Partners waarmee wordt samengewerkt zijn gemeenten, provincie en natuurorganisaties. Loca-
ties waar studenten aan de slag gaan zijn: groenstroken, bosgebieden, plantsoenen, parken. Uit-
gevoerde werkzaamheden zijn: ontwerp natuurinrichting, beplantingsplannen, bo-
dem/fauna/flora-onderzoek. 
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Jelle van Oudernaren, stagecoordinator, Helen Parkhurst College: 

“We zijn een openbare daltonschool voor mavo, havo en vwo. HPC mag zich sinds 2010 officieel 
technasium noemen en in is ook in dat jaar onderscheiden als de eerste duurzame middelbare 

school van Nederland. Binnen het technasium doen leerlingen onderzoek en ontwerp van allerlei 
technische voorzieningen en applicaties, onder meer op gebied van natuur (bijvoorbeeld groen-

stroken). In 2016 heeft een groepje leerlingen uit het tweede leerjaar een eetbaar plantsoen ont-
worpen in opdracht en onder begeleiding van een bewonerscommissie en de wijkregisseur van 

Almere Buiten. Onder de groene vlag (Eco schools) worden diverse activiteiten uitgevoerd. Milieu-
onderwijs is in de onderbouw inmiddels verankerd in de lessen. Een voorbeeld daarvan was de 

deelname aan het Europese Globeproject waarbij HP-leerlingen wekelijks de natuur observeerden 
en vastlegden in een database voor wetenschappers.” 

 

 
 
 

 Middelbaar beroepsonderwijs in het groene domein (toegepaste biologie) 
In Emmeloord, Almere en Lelystad zijn Groenhorst colleges die gericht zijn op onderwijs in het groe-
ne domein,  zoals toegepaste biologie. Groenhorst is onderdeel van de Stichting Aeres Groep. Binnen 
de Aeres Groep werken vmbo, mbo, hbo en praktijkcentra samen aan het leren van (jonge) mensen 
en hun ontwikkeling en de waarde van een duurzame en gezonde wereld. Onderdeel van de oplei-
ding zijn leer- en werkopdrachten. Locaties waar studenten aan de slag gaan zijn: groenstroken, bos-
gebieden, parken.  Werkzaamheden door leerlingen richten zich op ontwerp natuurinrichting, be-
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plantingsplannen en bodem/fauna/flora-onderzoek. Partners waarmee wordt samengewerkt zijn 
gemeenten, de provincie en natuurorganisaties.  
 

 

Eduard Langbroek, docent toegepaste biologie, Groenhorst Emmeloord: 
“De activiteiten gaan zich de komende jaren concentreren rond het Emmelerbos waar het Groen-
horst College een stuk bos van bijna 2 hectare van de gemeente toegewezen heeft gekregen voor 

de ontwikkeling van een voedselbos. De eerstejaars leerlingen hebben dit jaar een eerste ontwerp 
gemaakt. In het tweede leerjaar gaan ze verder met de opdracht om een beplantingsplan te ma-

ken voor het voedselbos. Bovendien zullen diverse andere leer- en werkopdrachten (zoals bodem-
faunaonderzoek) worden verbonden aan dit stukje bos. Daarnaast worden op projectbasis ook op 

andere locaties werkzaamheden verricht door de leerlingen toegepaste biologie, bijvoorbeeld in 
gemeentelijke wegbermen.” 

 

 

 Hoger onderwijs in groene domein 
Flevoland heeft 2 hogescholen die HBO-opleidingen aanbieden in het groene domein: de hogeschool 
Windesheim Flevoland (Almere) en de Aeres Hogeschool (Dronten en Almere).  
 
 

Eelco Petstra, docent Natuurbeheer en ontwikkeling, Aeres Hogeschool: 
“We hebben aparte opleidingstrajecten gericht op natuurbeheer en –onderhoud en landschaps-

beheer. Onderdeel van de opleiding zijn natuurgerichte stageopdrachten en scripties, zoals maken 
van beheer- en exploitatieplannen voor natuurgebieden en onderzoek. In het 3

e
 leerjaar krijgen de 

studenten bijvoorbeeld een stuk natuur van Staatsbosbeheer toegewezen met de stageopdracht 
om een beheer- en exploitatieplan te schrijven voor het betreffende stuk natuur. Locaties waar 

studenten aan de slag gaan zijn de Oostvaardersplassen, de stadsbossen in Almere, het Horster-
wold, het Kuinderbos, maar ook het eiland Utopia en het Weerwater. Partners waarmee we sa-
menwerken zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Waterschap en ook met partijen die 

bezig zijn met de organisatie van de Almeerse Floriade, zoals de ‘Urban Greeners’.”   
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6.6  Zorg/welzijnsinstellingen  en zorgaanbieders 

Een nieuwe sector die interessant lijkt voor vrijwilligerswerk in natuur- en landschapsbeheer is de 
zorg/welzijnssector. In elke gemeente zijn organisaties actief gericht op re-integratie van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, of met een zorgbehoefte. Uit de inventarisatie blijkt dat deze 
sector nog aan het begin staat. Een aantal organisaties oriënteren zich wel op het aanbieden of ont-
wikkelen van een aanbod voor vrijwilligerswerk in natuur en natuurbeheer. Hieronder een overzicht. 
 

 Re-integratietrajecten 
Onder invloed van de participatiewet groeit de groep bijstandsgerechtigden, waarvan een maat-
schappelijke tegenprestatie verwacht mag worden. Er zijn bedrijven en organisaties die re-
integratieprojecten uitvoeren of begeleiden. Een daarvan is Concern voor Werk. 
 

Onno Vermooten, Concern voor Werk: 

“We voeren de sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en 
Zeewolde. Daarnaast bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volop mogelijkhe-

den om te werken, te leren en te re-integreren. Deze activiteiten vinden grotendeels plaats in 
nauwe samenwerking met Werkbedrijf Lelystad en de WerkCorporatie Noordoostpolder. Momen-
teel ondersteunen we nog geen vrijwilligerswerk op gebied van natuur en natuurbeheer. Wel ver-

leent onze afdeling Groen van Concern voor Werk betaalde hoveniersdiensten  
met betrekking tot het beheer en onderhoud van stedelijk groen.“ 

 
 

 Vrijwilligerswerk en zorgvragers 
In elke gemeente zijn ondersteuningspunten voor vrijwilligerswerk en mantelzorgers. Voor dit onder-
zoek zijn st. Vrijwilligerspunt Noordoostpolder en Vrijwilligers- en MantelzorgCentrale Almere (VM-
CA) geïnterviewd.  
 

Simone van Hees, Vrijwilligerspunt Noordoostpolder: 
“We zorgen voor de werving van vrijwilligers in de Noordoostpolder voor maatschappelijke orga-
nisaties zoals Staatsbosbeheer, IVN en Natuurmonumenten. Het vrijwilligerspunt plaatst daartoe 
vacatures op de website en geeft extra aandacht aan deze vacatures via facebook, twitter, de re-

gionale pers en Omroep Flevoland. Als het contact eenmaal gelegd is, verlenen we ook wel onder-
steuning door gesprekken te faciliteren tussen vragers en aanbieders van vrijwilligerswerk.  

Wij zijn momenteel bijvoorbeeld op zoek naar vrijwilligersprojecten in de natuur voor leerlingen 
van middelbare scholen van 14 tot 16 jaar. Daar zijn wel een aantal randvoorwaarden aan ver-
bonden want het werk mag niet te ingewikkeld zijn. En het mag ook niet heel lang duren of erg 

saai en eentonig zijn; leerlingen van die leeftijd hebben wat uitdaging nodig en enige afwisseling 
in de werkzaamheden is ook heel belangrijk. Te denken valt aan activiteiten zoals zagen, oprui-

men, snoeien, en graven.” 

 

Corinne Driehuis, Vrijwilligers en Manterlzorgcentrale Almere: 

“Naast de bemiddeling voor ‘regulier’ vrijwilligerswerk (zoals op gebied van natuur en natuurbe-
heer) heeft de VMCA op dit moment een aantal trajecten waarin een ‘kwetsbare’ burger extra 

begeleiding kan krijgen bij het vinden van passende vrijwilligersactiviteiten. Het is afhankelijk van 
de organisaties waar deze worden aangeboden, en waar voldoende passende begeleiding is, ge-
geven door de betrokken organisatie. Op dit moment bieden organisaties op het gebied van na-

tuurbeheer deze beschermde plekken nog niet.” 
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 Sociale natuurgerichte burgerinitiatieven  

Dit betreft kleinschalige sociale wijkgerichte initiatieven. Een voorbeeld is het initiatief 4Fusion die 
een 'participatietuin' in Lelystad biedt. De doelgroepen zijn kinderen (primair onderwijs),  jong-
volwassenen (voortgezet onderwijs) en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen. 
Partners waarmee wordt samengewerkt: gemeente, school voor speciaal onderwijs (st. Eduvier) en 
een instelling in de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang gericht op ondersteu-
ning van kwetsbare burgers bij wonen, werken, leren en recreëren (Kwintes).  
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7 Succesvol mobiliseren van vrijwilligers 

Welke organisaties en groepen zijn succesvol zijn bij het werven en binden van  ‘groene’ vrijwilligers 
voor natuurbeheer en landschapsonderhoud. Een inventarisatie van de belangrijkste succesfactoren 
die door natuurorganisaties en natuurgeoriënteerde groepen zijn genoemd in de interviews. 
 

 Het bieden van goede ondersteuning  en zoveel mogelijk ontzorgen van vrijwilligers wordt 
door veel natuur(georiënteerde)organisaties genoemd als belangrijke succesfactor, zowel 
door de grotere natuurbeherende organisaties (SBB, NM, Flevo-landschap, LBF), als de klei-
nere vrijwilligersgroepen (zoals IVN-groepen, Vogel- en Natuurwacht Flevoland). Het gaat 
dan om: materiële ondersteuning (zoals reiskostenvergoeding), ondersteuning door profes-
sionele medewerkers en kunnen deelnemen aan cursussen. Ook een geoliede, logistieke en 
organisatorische ondersteuning rond werkzaamheden die vrijwilligers (willen) uitvoeren is 
belangrijk, zoals het delen en bruiklenen van gereedschap en machines, of een gebruiks-
vriendelijk softwareprogramma voor de planning en monitoring van vrijwilligersactiviteiten 
(voor bijv. rondleidingen, tellingen en snoeiwerkzaamheden).  

 

SBB: Andre Wiersma, teamleider:  
“Vrijwilligers werken meestal met een grote mate van zelfstandigheid, waarbij wij wel zorgen dat 

er altijd professionele begeleiding en ondersteuning aanwezig is, al dan niet op afstand.”  

 

 

Inge Hagens, Vogel- en Natuurwacht Flevoland: 
“Samen dingen doen, geeft vaak de doorslag. Als we cursisten vragen om mee te helpen bij vogel-
tellingen zeggen ze vaak dat ze er nog niet genoeg vanaf weten om dat goed te kunnen doen. Dan 

zeggen wij: je hoeft niet alles te weten, ook omdat we in groepen gaan tellen dus je staat er niet 
alleen voor. “ 

 
 

Ed de La Chambre, IVN-Almere:  
“Een goede sfeer en duidelijke aanwijzingen door trekkers of coordinatoren zijn belangrijke voor 

succesfactoren voor effectief en bevredigend vrijwilligerswerk in en rond de natuur.” 

 

Margriet Brouwer, Landschapsbeheer Flevoland: 
Soms nemen wij zelf het initiatief. Er zijn locaties waar wij, om de biodiversiteit te vergroten, 
graag bewoners willen inzetten. In zo’n geval roepen wij bewoners op om mee te helpen een 

groene en gezonde leefomgeving te creëren. Wij regelen de werkdagen, zorgen voor het gereed-
schap, koffie, thee en iets lekkers en, ook heel belangrijk, hebben het werk afgestemd met de ei-

genaar. Als de vrijwilligers aanvullende of nieuwe ideeën hebben,  
willen wij die graag waar mogelijk implementeren..”  

 

 Belonen voor de inspanningen wordt door vrijwilligers gewaardeerd. Maak het leuk en gezel-
lig. Dit kan al op een eenvoudige manier, zoals lekkere koeken bij de koffie. Ook een geza-
menlijke barbecue, en af en toe een leuk uitje of feestje worden door vrijwilligers gewaar-
deerd. Aandacht voor samen successen delen is ook belangrijk: zoals de resultaten van het 
verrichte werk met vrijwilligers, bijvoorbeeld een beeld van een nestelende karekiet. Vrijwil-
ligers die zich lange tijd hebben ingezet kun je een speciale beloning geven, bijvoorbeeld een 
exclusief bezoek aan een natuurgebied dat normaliter niet toegankelijk is voor publiek. 
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Klaas Althuis, boswachter Natuurmonumenten: 
“ Geboden ondersteuning bestaat uit een  materiële ondersteuning (gereedschap, reiskostenver-
goeding), ondersteuning door professionele medewerkers (zoals beheerders), cursussen en deel-

name aan evenementen, zoals een barbecue voor vrijwilligers.” 

 

 Inge Hagens, Vogel- en Natuurwacht Flevoland: 
 “Om vrijwilligers te stimuleren moet je het niet teveel hebben over geld en verplichtingen. Het is 

veel effectiever om de resultaten van het verzette werk te laten zien, bijvoorbeeld door mensen na 
een tijdje weer terug te nemen naar het gebied waar ze zoveel werk hebben verzet om ze te laten 
zien hoe mooi het is geworden. Als mensen zich lange tijd hebben ingezet voor de natuur, dan ge-
ven we ze altijd een leuk natuurpresentje, bijvoorbeeld een workshop koken uit de natuur. Vrijwil-

ligers die zich op een bijzonder manier hebben ingezet, proberen we ook iets bijzonders terug te 
geven, bijvoorbeeld door ze mee te nemen op excursie naar een deel van een) natuurgebied dat 

normaliter afgesloten is voor het grote publiek.”  

 
 

 Een succesfactor is om vrijwilligers oprechte, persoonlijke aandacht te geven en zoveel moge-
lijk aan te sluiten op specifieke kennis, vaardigheden en interesses van mensen. Bijvoorbeeld: 
“Er is van alles te doen: wat kan en wil jij het liefste doen?” Ander voorbeeld: “Wie kan er-
voor zorgen dat de nestkasten die we vorig jaar hebben opgehangen worden voorzien van 
een stalen opening om te voorkomen dat spechten de kastjes slopen?”  

 

Inge Hagens, Vogel- en Natuurwacht Flevoland: 
“Persoonlijk aandacht en mensen verantwoordelijkheid geven zijn belangrijke succesfactoren bij 

vrijwilligerswerk. En maatwerk leveren, waarbij je aansluit bij de persoonlijke capaciteiten en inte-
resses van de vrijwilliger.”  

 

 

Andre Wiersma, teamleider Staatsbosbeheer: 
“Een succesfactor is persoonlijke aandacht en tijd voor vrijwilligers, een eerlijke en open commu-

nicatie en maatwerk afgestemd op de kennis en vaardigheden van vrijwilligers.” 

 

 Eigenaarschap organiseren en vrijwilligers serieuze verantwoordelijkheden geven is belang-
rijk bij de werving en binding van mensen voor vrijwilligerswerk. Voorbeelden: jongeren hun ei-
gen fruitbomen laten planten en markeren (Bultpark), of vrijwilligers grote verantwoordelijkheid 
geven voor het reilen en zeilen van een bezoekerscentrum (FlevoLandschap).  Door vrijwilligers 
ruimte te geven voor eigen inbreng, gebeuren er soms zaken die niet sporen met eigen natuuri-
dealen. Zoals bijvoorbeeld de aanleg van vijver voor Koi Karpers in Hoekwierde. Dat hoort erbij: 
het moet af en toe ook mogen mislukken.  
 

Peter Kouwenhoven, st. Bultparkcomité: 

“Het gevoel van eigenaarschap, dat het park een beetje van jezelf is, is een kritische succesfactor 
voor vrijwilligerswerk in en rond de natuur.”  

 

Sietze Hess, hoofd Communicatie bij Het Flevo-Landschap:  

“Eigenaarschap is een belangrijke drijfveer voor veel vrijwilligers. Het is belangrijk om dit te stimu-
leren en te respecteren.”  
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 Vrijwilligers zijn de ‘ogen en oren’ in het veld. Ze zijn belangrijk als waakhond en signaleer-
der, zowel richting overheden als richten natuurberende organisaties. De kwaliteit van bijvoor-
beeld beheerplannen neemt toe door vrijwilligers.  

Martin Soesbergen, KNNV-Lelystad: 

“Het gevraagd en ongevraagd commentaar leveren op beheer(plannen) van terreinbeherende  
organisaties is geen overbodige luxe. Er gaat nog wel eens wat mis.” 

 

 Sluit aan bij trends. ‘Eetbare natuur’ is een thema dat sterk in opmars is. Het thema spreekt 
bewoners en burgers aan, waardoor ze als ‘nieuwe’ vrijwilligers met natuurbeheer- en onder-
houd aan de slag gaan. Vrijwilligersgroepen ontwikkelen hier activiteiten of initiatieven in, of het 
nu een park/bosgroep, een bewonersgroep of een lokale community is. Voorbeelden zijn het 
Bultparkcomite Lelystad (‘eetbaar park’), bewonersvereniging Sieradenbuurt in Almere (aanleg 
voedselbos in de wijk), community Eetbaar Lelystad (aanleg Nelson Mandelapark).  
 

Margriet Brouwer, Landschapsbeheer Flevoland: 

 “We zien in onze stedelijke kernen Almere en Lelystad een krachtige groene beweging op gang 
komen, waarin burgers zelf het beheer van de groene omgeving ter hand nemen. Het liefst in hun 

eigen wijk met vaak een eigen ‘touch’, met  stadsmoestuinen of een boomgaard om zelf te oog-
sten, bijvoorbeeld. En steeds vaker krijgen de burgers, bedrijven en scholieren ook die kans, want 
het is inmiddels algemeen bekend dat natuur in je eigen leefomgeving bijdraagt aan de beleving 

van de seizoenen en aan de gezondheid van de bewoners. Mooi toch dat steeds meer groene vrij-
willigers zich verbonden voelen met hun omgeving!”  

 

 Succesvol bij kinderen en jongeren is om te werken met verticale leeftijdsgroepen. Bij een 
verticale groepsindeling bestaat de groep uit kinderen van verschillende leeftijden. Oudere 
kinderen en jongeren krijgen daarbij meer verantwoordelijkheden voor het groepsproces. 
Ook is belangrijk om  verrassende dingen te doen, zoals een uitje naar de sterrenwacht in 
Utrecht. Maakt het een beetje avontuurlijk, zodat natuur(beheer)niet te braaf, stoffig,  
museaal wordt. 
 

Inge Hagens, Vogel- en Natuurwacht Flevoland 
“Voor de jeugd en jongeren zijn lol maken, plezier hebben en bij voorkeur wat avontuurlijke din-

gen doen belangrijke succesfactoren. Als ze lol hebben leren ze ook veel meer.  Met de jeugdroe-
pen doen we verrassende dingen dat vinden ze machtig leuk en interessant. We organiseren elk 
jaar een kamp gedurende een weekeind. De natuurexcursies zijn een vast onderdeel; vorig jaar 

zijn we met ze gaan wadlopen op Terschelling. ‘s Avonds spelen we levend Stratego en natuurlijk 
de altijd spannende ‘vossenjacht’ waarbij we ze dit keer ook wat meegegeven hebben over de ge-
schiedenis van het eiland. We zijn ook een keer met garnalenvissers de zee op geweest om de bij-
vangsten in hun netten te bestuderen. Een andere keer hebben we een windmolen bezocht waar-

bij ze uitleg kregen over windenergie. Het bezoek aan de sterrenwacht in Utrecht vorig jaar was 
ook een succes. Bij de jeugd werken we met ‘leeftijdsbrede’ groepen, waarbij we oudere kinderen 

en jongeren de jongste deelnemers op een positieve manier meenamen in de activiteiten.  
Zo hebben we een groep hoogbegaafde kinderen die kinderen met een rugzakje meenemen  

en zo helpt iedereen elkaar.” 
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Peter Kouwenhoven, st. Bultparkcomite: 

“Wij hebben dit jaar kinderen en jongeren zelf een boom laten planten en dat werkt; dan komen 
ze later terug met hun ouders om trots de boom te laten zien die zij geplant hebben”. 

 

 Bij scholen is het belangrijk dat het onderhoudswerk in de natuur op fietsafstand ligt en roos-
tertechnisch ingepast kan worden. 
 

Bart Wierda, docent biologie, Emelwerda College: 
“Als er in het kader van een maatschappelijke stage of een onderzoeks- of duurzaamheidopdracht 
werkzaamheden in de natuur verricht moeten worden, dan is het belangrijk dat de afstand tussen 
de school en de betreffende locatie met de fiets overbrugbaar is voor de leerlingen. Dus dat bete-
kent in de praktijk dat de betreffende natuur in een straal van maximaal ongeveer 7 kilometer af-
stand van de school mag liggen. Verder is het belangrijk dat de activiteiten roostertechnisch goed 

ingepast kunnen worden in het schoolprogramma.”  

 

 Succesvol zijn organisaties en groepen die bottom-up werken. Mensen kunnen zelf hun 
leefomgeving veranderen en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in hun leefomge-
ving. Als zij omgeven worden door bevlogen professionals, dan worden hun ideeën en plannen 
sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. 

 

Paul Weber, Experiment Zelfbeheer Hoekwierde in Almere:  
“Bottom-up werken werkt! Werken in het onderhoud en beheer van de (groene en blauwe) open-

bare ruimte in de eigen woonomgeving vergroot de kennis, betrokkenheid en interesse in de na-
tuurlijke leefomgeving van deelnemers.” 
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Norma Karnemelk van Eetbaar Lelystad / st. Het Lapp:  

“Via streekvoedsel en stadslandbouw kun je veel doen voor de leefbaarheid van het stadscen-
trum, de integratie van minderheden en niet te vergeten voor de werkgelegenheid in de gemeen-

te. Zo hebben we nog veel meer ideeën om integrale projecten op te zetten die op verschillende 
gebieden tegelijk meerwaarden creëren. We denken bijvoorbeeld aan het aanleggen en onder-
houden van stadsmoestuintjes in de wijk bij mensen die hun tuin niet zelf willen onderhouden. 
Daarvoor zou je mensen die nu in de bijstand zitten een rol kunnen geven als stadstuinder. Zij 

zouden regelmatig met een bakfiets de wijk in kunnen gaan voor het noodzakelijke tuinonderhoud 
en natuurlijk voor de oogst die voor de bewoners is en deels ook voor de buurt.” 

 
 
 
 
 
 
 

Uitgelicht 

Een succesvol burgerinitiatief is het Belevenissenbos in Lelystad dat met een totaalbedrag van 
slechts 0,4 miljoen euro een gebied van maar liefst 40 hectare in twee jaar tijd heeft omgevormd 
tot het huidige belevenissenbos inclusief groepsaccommodatie van Scouting Lelystad.  Volgens 
Arcadis zou hetzelfde resultaat 1,1 miljoen euro hebben gekost als het traditioneel was aange-
legd, dat wil zeggen:  door de overheid.  

Andre Rijsdorp, St. Het Belevenissenbos Lelystad: “Het Belevenissenbos is uniek in Europa en 
trekt zo’n 100.000 bezoekers per jaar.  We hebben de kosten zo laag kunnen houden, omdat we 
heel veel in eigen hand hebben kunnen houden. Als landschapsingenieur kon ik zelf het ontwerp 
maken, lukte het om via meervoudige aanbestedingen tot een lage kostprijs te komen voor het te 
verzetten werk, en beschikte ik over een groot netwerk. Daarnaast is persoonlijke gedrevenheid 
van initiatiefnemers een cruciale succesfactor in het geheel. Ik kende destijds de hele organisatie 
van Staatsbosbeheer van hoog tot laag. Zulke vaardigheden en contacten heb je nodig als je dit 
soort ideeën tot realisatie wilt brengen.  

Ik was wel genoodzaakt om zelf een bedrag van 40.000,- euro voor te schieten, want dat doet de 
overheid niet. Als overheden zoals de provincie dit soort burgerinitiatieven wil faciliteren, dan is 
het van groot belang dat ze zaken goed gaan regelen en dat ze de risico’s die aan burgerparticipa-
tie verbonden zijn, gaan accepteren. Bij dit soort bottum-up gebiedsontwikkelingen kun je den-
ken aan het mogelijk maken van bevoorschotting per kwartaal, want niet iedere initiatiefnemer is 
in staat om 40.000,- euro uit eigen zak voor te schieten.” 
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8 Wensen en behoeften van vrijwilligers(organisaties en –groepen)  

In de praktijk lopen de vrijwilligers die zich inzetten voor natuurbeheer in de provincie Flevoland nog 
wel tegen een en ander aan. In een workshop is samen met een groep geinterviewden een lijst van 
factoren opgesteld die van belang zijn bij het succesvol mobiliseren van vrijwilligers bij beheer van 
natuur en landschap (zie ook bijlage 5). Hieronder een overzicht van de belangrijkste hobbels, inclu-
sief tips om deze te verminderen. 
 

8.1 Behoefte aan kennis en eenvoudige ondersteuning van vrijwilligers 

 Veel kleinere vrijwilligersgroepen/organisaties hebben behoefte aan een laagdrempelige en 
flexibele toegang tot eenvoudige ondersteuning. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een 
klein geldbedrag om plantmateriaal aan te schaffen, of mogen gebruiken van ruimten voor 
scholing.  

 

Sjors de Jong, Ned. Bijenhoudersvereniging afd. Oostelijk Flevoland (NBV O-F):  
“We proberen onze organisatie een beetje op te schalen en te moderniseren. Daarvoor zijn we op 

zoek naar een ruimte waar we meer mensen kunnen scholen en velden en tuinen waar we onze 
bijenkasten op kunnen plaatsen, bij voorkeur in de gemeenten Lelystad en Dronten. Vanwege de 

vraag naar praktijklessen is het belangrijk dat er ook scholingsruimte beschikbaar is in de buurt 
van terreinen waar de bijenkasten staan.” 

 

Amber Jong, initiatiefnemer 4Fusion: 
“We zouden enorm geholpen zijn met een aantal eenvoudige basisvoorzieningen op onze locatie 
zoals water, elektra, een toilet en mogelijkheden om koffie, thee en versnaperingen te serveren. 

 

 Er is grote behoefte aan (toegankelijke) training en educatie, omdat mensen die zich op een 
of andere manier verbonden voelen met de natuur ook graag ‘iets willen doen’ in of met de 
natuur. Het gaat dan om ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij vrijwilligers die ener-
zijds aansluit op hun persoonlijke ontwikkelingsbehoeften en hen anderzijds ook prikkelt tot 
verbreding en verdieping. 

 

Norma Karnemelk van Eetbaar Lelystad / st. Het Lapp:  

“We hebben vooral behoefte aan heel praktische ondersteuning. Een praktische vraag die we bij-
voorbeeld hebben is: hoe kun je het beste een moestuin aanleggen en onderhouden in de stad? 

Als ervaringsdeskundigen kunnen we zelf een heleboel uitvoeren en uitvogelen, maar het zou fijn 
zijn als we daarbij wat professionele ondersteuning zouden kunnen krijgen van iemand met veel 

verstand van moestuinen. 

 

Tips:  
- Aanbieden van training en educatie voor vrijwilligers is belangrijk, om zo vrijwilligers voldoende 

kennis en kunde bij te brengen. 
- Enthousiasme helpt bij het overbrengen van kennis en kunde aan vrijwilligers. 
- Organiseer een kennisaanbod ‘op maat’ passend bij geïnventariseerde behoeften. 
- Geef/vraag deskundige vrijwilligers om een kennisaanbod op maat te verzorgen. 
- Bevorder ‘learning by doing’, bijvoorbeeld door op locatie een korte inleiding te geven over het 

gewenste natuurbeheer en direct aan de slag te gaan met duidelijke instructies. 
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- Stimuleer verrassende  excursies waarbij groepen vrijwilligers nieuwe kennis, ervaringen en com-
petenties leren. 

- Maak het leerproces interessant en inspirerend, bijvoorbeeld door gebruikmaking van praktijk-
voorbeelden dichtbij huis en door stimulering van interactief leren en kennis delen in plaats van 
eenzijdige kennisoverdracht. 
 

8.2 Startende initiatieven en kleinere vrijwilligersgroepen  

 Veel nieuwere (burger)initiatieven gaan vaak zelf op pad, en weten het aanbod van natuur-
georiënteerde organisaties vaak niet (of te laat) te vinden. Omgekeerd zijn al jarenlange be-
staande vrijwilligers(groepen) vaak niet goed op de hoogte van nieuwere mogelijkheden die 
er inmiddels zijn. 

 
Tips:  
- Creëer een platform van alle organisaties die zich op dit terrein bezig houden.  
- Er is behoefte aan een faciliteit die ondersteuning kan bieden (liefst overkoepelend), die weet wat er 

kan, wat moet en wat nodig is. Bijvoorbeeld door groene kennismakelaars die kunnen ‘makelen en 
schakelen’ tussen verschillende organisaties, of via lokale informatiepunten (stadsambassadeur, een 
groen winkel, duurzaamheidswinkel). 

- Benut mogelijkheden om kennis te laten delen tussen vrijwilligers en tussen vrijwilligersorganisaties, 
en door te leren van anderen (burger)initiatieven. Gebruik het kennisverschil tussen vrijwilligers en 
professionals om samen verder te versterken. 

 

 Vooral kleinere vrijwilligersorganisaties/groepen en burgerinitiatieven hebben behoefte aan 
iemand of organisaties die de weg weet bij overheden en in subsidieland. Bijvoorbeeld een 
flexibele ambtenaar met mandaat die zaken gedaan kan krijgen binnen de betrokken over-
heidsorganisatie.  
 

Conny Gemke, St. participatie Wisentbos Dronten: 
“Het zou handig zijn als wij ondersteuning zouden krijgen bij het vinden en werven van subsidies 
voor vrijwilligersactiviteiten. Grote organisaties zoals Staatsbosbeheer, Flevo-Landschap en Na-

tuurmonumenten kennen de wegen in subsidieland en zouden de kleine organisaties daarbij kun-
nen helpen. Omgekeerd zouden de kleine lokale organisaties de grote organisaties kunnen helpen 

bij het voeling houden met bewoners en vrijwilligers op specifieke locaties.” 

 

Norma Karnemelk van Eetbaar Lelystad / st. Het Lapp:  

“Op gebied van subsidies zou het wat ons betreft allemaal wel wat makkelijker en consistenter 
mogen. Zo hebben we het meegemaakt dat je om in aanmerking te komen voor het ene potje wel 

een juridische entiteit moet hebben, terwijl dat voor het andere potje juist niet mag. Toen we op 
een gegeven moment een buurtmaaltijd wilden organiseren met wat te drinken erbij, hadden we 

ineens een horecavergunning nodig, terwijl je die niet nodig hebt als je een buurtfeest organi-
seert. Met dat soort dingen kun je het als initiatiefnemer heel druk hebben, waardoor je weer niet 
of te weinig toekomt aan samenwerking met andere initiatiefnemers, terwijl we daar wel veel be-

hoefte aan hebben.” 
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Peter Kouwenhoven, st. Bultparkcomité: 

“We zouden graag nog andere activiteiten in het park willen ontwikkelen, bijvoorbeeld op het ge-
bied van kunst, intensiever buurtgebruik, misschien een eenvoudige drinkgelegenheid (bijv. ge-

rund door mensen met een beperking) en tevens infopunt.  

Dit zou mogelijk ook, qua ontwikkeling, een sociaal project kunnen zijn.” 

 
Tips: 
- Ondersteuning en advies tijdens opstartfase van een initiatief is belangrijk, zodat het wiel niet 

opnieuw hoeft te worden uitgevonden.  Na de opstartfase is een blijvende ondersteuning op 
vraagbasis wenselijk.  

- Er is behoefte aan verbindingsofficieren voor het wegwijs maken bij gemeenten en provincie. 
- Bij de start  is laagdrempelige ondersteuning wenselijk, zoals het bieden van ruimten voor scho-

lingsactiviteiten, maar  ook financiële ondersteuning voor aanschaf materialen/ middelen.  
- Toegankelijker maken van financiële ondersteuning  (zoals subsidies) vanuit overheden  door te 

werken met een integraal puntensysteem.  Initiatiefnemers/subsidieaanvragers  kunnen pun-
ten verdienen op de meest uiteenlopende beleidsdoelen, variërend van natuurdoelen tot 
werkgelegenheid en van bevordering van participatie en activering tot klimaatadaptatie. Initia-
tieven die een bijdrage leveren aan meerdere beleidsdoelen worden zo beter gewaardeerd.  

 

8.3 Rek in de regelgeving 

 Naast behoefte aan deskundige begeleiding en materiële ondersteuning is er behoefte aan 
planologische ondersteuning. Het kost vrijwilligers veel tijd om ‘wetten en regels’ passend te 
krijgen op nieuwe ‘natuurinitiatieven’.  

 

Lennard Duijvestijn, projectleider Landgoed Roggebotstaete:  

“We zijn nu al meer dan een jaar bezig met de gemeente om een wijziging van het bestemmings-
plan voor elkaar te krijgen. Wij doen allerlei dingen die bevorderlijk zijn voor de natuur en de 
leefomgeving, maar slechter passen binnen de regels. Zo vallen ons voedselbos en de natuur-

moestuin niet onder de bestemmingsplancategorie ‘natuur’. Ook onze bijenstal en werkplaats 
pasten niet bij de formele gebruiksfuncties ‘onderhoud en beheer van natuur’. Door workshops te 

gaan geven, konden ze worden aangemerkt als ‘educatieve ruimte’.” 

 

 De overheid kan een hobbel vormen. Sturings- en controlereflexen bij overheden, bijvoor-
beeld bij ruimtelijke ordening (zoals bestemmingsplannen) of vergunningverlening en hand-
having passen slechter bij de aanpak van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.   

 

Norma Karnemelk van Eetbaar Lelystad / st. ’t Lapp: 

“In het begin was het best lastig om de stadsmoestuin op poten te zetten en eetbaar-activiteiten 
te ontplooien, vooral omdat de betrokken ambtenaren bij de gemeente nog veel zaken wilden 

controleren en beheersen. Nu gaat dat gelukkig beter en krijgen we meer ruimte om activiteiten 
te ontplooien, mede omdat ze wel gezien hebben dat wij weer wat leven in de brouwerij van het 

leeglopende stadscentrum brengen. ” 
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Henk Smeeman, Koninklijk Nederlandse Heidemaatschappijj (KNHM): 

“Veel burgerinitiatieven en het daarmee samenhangende vrijwilligerswerk lopen vast in de vaak 
bijzonder stroperige overheidsbureaucratie van gemeentes en provincies. Dat ligt niet zozeer aan 

bestuurders en uitvoerders van beleid, want op die niveaus willen de mensen meestal wel. Het 
loopt meestal spaak op het tussenliggende niveau van beleidsmedewerkers die de omslag naar de 

participatiesamenleving nog niet helemaal of helemaal niet hebben gemaakt. Dan gaan ze zich 
met allerlei details bemoeien waar ze beter uit weg kunnen blijven en krijg je discussies op het ni-
veau van: ‘mag op die plek nou een eik geplant worden, of moet het per se een iep zijn?’ Zo stui-

ten veel initiatiefnemers op een taaie leemlaag in de overheidsbureaucratie waar ze niet door-
heen komen. En daar loopt het vaak op stuk, want je kan als initiatiefnemer niet oneindig ‘om 

niet’ tijd in je initiatief blijven steken. Gemiddeld genomen hebben burgerinitiatieven een span-
wijdte van ongeveer een jaar; als er binnen dat tijdsbestek geen concrete vooruitgang kan worden 

geboekt, is er een groot risico dat het betreffende initiatief niet van de grond komt.” 

 

Geert Gielen en Margriet Brouwer (Landschapsbeheer Flevoland):  
“Als de provincie vrijwilligerswerk in en rond de Flevolandse natuur wil stimuleren en ondersteu-

nen, dan zijn een doorwrochte langetermijnvisie en  
een consistent beleid op lange termijn kritieke succesfactoren. 

 

Tips: 
- Beter benutten van gebiedsregisseurs voor op weg helpen natuurgerichte initiatieven. 
- Loslaten overregulering, geeft initiatieven en praktische ideeën meer kans. Overheidsregels en pro-

cedures passen vaak niet bij spontane burgerinitiatieven, en deze lopen dan stuk op vergunningen 
en handhaving. De veerkracht van een startend initiatief ligt doorgaans op een jaar, daarna zakt het 
in als er nog geen succesje is geboekt.  

- Communiceer tijdig met vrijwilligers. Top-down beslissingen kunnen vrijwilligerswerk ondermijnen, 
bijvoorbeeld de afbraak van het buurthuis en vlindertuin aangelegd door vrijwilligers in de Discslaan 
ten behoeve van nieuwbouw woningen. 

- Voorkom complicerende juridisering van afspraken met vrijwilligers. Zoals een huurderscontract 
van De Alliantie voor bewoners van de Discuslaan, of de eerder door de gemeente opgestelde ver-
sie van de beheerovereenkomst voor zelfbeheer in de Hoekwierde. 

 

8.4  Binden en werven van nieuwe vrijwilligers 

 Veel natuur(georiënteerde) organisaties en groepen hebben te maken met vergrijzing 
van het vrijwilligersbestand. Het werven van nieuwe vrijwilligers en (langdurig) binden 
van vrijwilligers blijkt bij veel organisaties een knelpunt, of ze nu groot of klein van 
omvang zijn. Dit geldt zowel voor de grotere als voor de kleinere organisaties.   

 

Liesbeth Bronkhorst (Stad en Natuur): 

“De vrijwilligersgroep is weinig divers en vergrijst sterk.  
Het overgrote deel van de vrijwilligers is blank en ouder dan 50 jaar.”  
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Jetze Kamerling, Beheergroep Buurtbewoners Beatrixpark Almere: 

“De inspanningen van de Beheergroep in het Beatrixpark worden door omwonenden en bezoekers 
bijzonder gewaardeerd. Tegelijkertijd lijkt de animo om ook vrijwilliger te worden te stagneren. Er 

zouden wel wat meer vrijwilligers bij mogen komen, maar dat lukt nog niet zo, ondanks publica-
ties in de media en bekendheid in omliggende buurten. De oorzaak van de stagnatie is onbekend.” 

 

Martin Soesbergen, KNNV-Lelystad: 

“De groep vrijwilligers die via KNNV actief is vergrijst sterk. De groep zou wel wat frisse ideeën 
kunnen gebruiken om leuke, nieuwe projecten op te starten mede om de groep te laten groeien 

met nieuwe, jongere leden.”  

 

Coby Dekker, voorzitter Rondom Het Greppelveld (Vereniging voor Streekontwikkeling):  

“Het is best moeilijk om vrijwilligers te werven en vast te houden. Ons gebied ligt behoorlijk afge-
legen, waardoor het niet makkelijk bereikbaar is voor vrijwilligers. Het Torenbosje ligt zo’n 9 kilo-

meter afstand van het centrum van Dronten. Daarnaast hebben we te maken met de Flora- en 
Faunawet die het verbiedt om werkzaamheden in het bos uit te voeren tussen half maart en half 

juli, ofwel de periode waarin het vaak mooi weer is om buiten werk te verrichten. Na half juli is 
het zomervakantie en zijn veel mensen weg. Met zo weinig continuïteit in de werkzaamheden is 

het lastig om mensen vast te houden.”  

 
Tips: 

- Slim en actief gebruik van sociale media (vooral facebook en twitter) is voor de werving en bin-
ding van vrijwilligers van toenemend belang, ook voor jongere vrijwilligers. 

- Maak onderscheid tussen verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Voor bestuursfuncties 
heb je vrijwilligers nodig die zich voor langere tijd willen binden. 

- Veel vrijwilligers willen zich niet langdurig binden. Biedt mogelijkheden voor kortdurende acti-
viteiten, zodat vrijwilligers niet afhaken wegens tijdgebrek, zoals  1 middag (of 4 zaterdagen) en 
met een duidelijk tastbaar resultaat (zoals tevreden excursiegroep; bomen geplant; slootkanten 
beheerd; fruitstruiken gesnoeid).  

- Voorkom vakjargon,  want dan wordt het snel een ver-van-mijn-bed-show en haken mensen af.  
- Waardeer eigen inbreng bij het verdelen van vrijwilligerswerk, voorkom dat taken zonder te 

veel overleg worden uitgedeeld omdat  mensen dat kunnen ervaren als corvee en dan afhaken. 
- Lange termijnvisie is belangrijk, zodat je duidelijk kan maken wat je wil bereiken, en dat geeft 

ook zich op de gewenste tijd, inzet en motivering die je verlangt van vrijwilligers. 
 

 Het blijkt lastig om jongeren voor vrijwilligerswerk in en rond de Flevolandse natuur te betrekken 
De IVN-groepen en Vogel- en Natuurwacht lijken daarmee succesvoller.  

Liesbeth Bronkhorst (Stad en Natuur): 
 

“Het blijkt moeilijk om jongeren te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk rond natuur en na-
tuurbeheer. We hebben nog geen speciaal beleid om jongeren te werven, maar denken hier wel 
over na, mede in overleg met de vrijwilligerscentrale met wie we de samenwerking willen inten-

siveren. We zoeken naar wijzen hoe we vrijwilligers beter kunnen bereiken, werven en onder-
steunen. Vooral jongeren proberen we beter te bereiken,  

zoals via campagnes en’ best practices’.”  
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Aanbeveling uit de workshop: 
“Jongeren vergen een benadering die past bij hun belevingswereld en waarbij het accent ligt op 

iets te gaan ‘doen’ (jongerenfestivals, outdoor-camps, muziekfestivals) en eigentijdse commu-
nicatiemiddelen (facebook, skype, ‘vloggen’). Ook verbinding met andere thema’s spreekt jon-

geren vaak meer aan, zoals muziek. De beweging rond ‘klimaatvraagstukken’ heeft bijvoor-
beeld een sterke aantrekkingskracht op jongeren.” 

 

Tips: 
- Verbinden van jongeren lijkt bij duurzaamheidsitems (zoals Klimaat) beter te lukken, dan bij natuur, 
verbreed daarom met thema’s.  
- Gebruik bij jongeren passende communicatiemiddelen, zoals het gebruik van  ‘vlogs’.  
 

 

 
 
 

 Ook Flevolanders met een migratieachtergrond kunnen een bijdrage leveren via vrijwilligers-
werk in natuurbeheer. Dit blijkt nog heel weinig te gebeuren. Een mooi voorbeeld zijn de 
vrijwilligers van het AZC Dronten die helpen bij het onderhoud en beheer van het Torenbosje 
onder begeleiding van Ver. Rondom het Greppelveld. Natuurbeheer en integratie van asiel-
zoekers in de samenleving gaan hierbij hand in hand, maar dit heeft nog weinig navolging ge-
kregen van andere organisaties en groepen. 
 

 

Liesbeth Bronkhorst (Stad en Natuur): 
“We staan open voor diversiteit, ook bij de vrijwilligers, maar allochtonen zijn ondervertegen-

woordigd. Van het beperkt allochtone vrijwilligers is het merendeel van jongere leeftijd overigens. 
Bij deze groep is het belangrijk om zorg en aandacht te besteden aan de cultuurverschillen die het 

werk kunnen beinvloeden. Zo was er laatst een mannelijke vrijwilliger uit het Midden Oosten die 
het moeilijk vond om naar een vrouwelijke  leidinggevende te luisteren. Op dat soort dingen moet 

je heel alert zijn en het bespreekbaar maken en houden.” 
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Coby Dekker, voorzitter Rondom Het Greppelveld (Vereniging voor Streekontwikkeling):  

“Onze vereniging werkt ook af en toe samen met asielzoekers die zich als vrijwilliger nuttig willen 
maken. Daar hebben we goede ervaringen mee. De mensen zijn erg gemotiveerd om hun handen 

uit de mouwen te steken. We moeten er wel erg veel tijd en energie in steken, omdat er veel ge-
regeld moet worden voordat deze mensen hun werkzaamheden kunnen verrichten. De groep is 
ook sterk wisselend. Er moet vervoer worden geregeld, ze hebben zelf geen geschikte werkkle-

ding; dus daar moeten wij voor zorgen. En er is de taalbarrière, want de meesten spreken geen 
Engels, of alleen gebrekkig. Daar gaat dus veel energie in zitten en er is grote vasthoudendheid 

nodig om het voor elkaar te krijgen. Maar we doen het graag, want als we met z’n allen zeggen 
dat asielzoekers moeten integreren in de samenleving dan moeten we dat wel mogelijk maken.” 

 

8.5 Betrekken van nieuwe sectoren  

 Bij scholen liggen interessante kansen voor het betrekken van jongeren bij natuurbeheer. 
Maar een deel van de leerlingen  vindt het ook nogal vies of eng om in de natuur te zijn. Dat 
heeft ermee te maken dat velen niet of nauwelijks buiten komen en vooral veel tijd door-
brengen achter een beeldscherm. Ook zijn ze het niet altijd gewend om zich in te spannen. 
Interessant zijn de scholen die hierin een aanbod ontwikkelen voor kinderen en jongeren. 
Immers, jong geleerd is oud gedaan.  
 

 

Bart Wierda, docent biologie, Emelwerda College: 
“Toen er een groepje bezig was met wat graafwerk in de natuur kwam er een leerling met een 

zorgelijk gezicht naar me toe met de opmerking: ‘Meneer, ik heb zweet en ik dat heb ik nog nooit 
gehad!’ Als het een verplichte opdracht is, moet je rekening houden met veel onwil. Dan krijg je 

gezeur over gescheurde nagels en handen met nagellak die vies worden. Er is daarentegen geluk-
kig ook een groep leerlingen die er de hand niet voor omdraait om iets in de natuur te doen. Als je 

hen de opdracht geeft om bijvoorbeeld wat waterbeestjes te verzamelen, dan komen ze terug met 
een potje modder uit de sloot waarin tal van diertjes te vinden zijn.  

Op zulke momenten zijn ze razend enthousiast over wat ze zien en leren.” 

 

Lydia Waterreus, voorzitter IVN-Zeewolde: 
“We merken steeds vaker dat leerkrachten in het onderwijs nog maar weinig basiskennis in huis 

hebben over de natuur. Dat heeft ook te maken met hoe die kennis wordt aangeboden en natuur-
lijk met de bezuinigingen op natuureducatie. Wij proberen het zo begrijpelijk mogelijk te maken.”  

 
 

 Mensen met een zorgbehoefte vergen een adequate begeleiding van professionals of vrijwilli-
gers die getraind zijn in de begeleiding van mensen uit de doelgroep. Het bieden van een goede 
begeleiding lijkt vanuit natuurorganisaties een grote hobbel. Mensen met een behoefte aan 
geestelijke gezondheidszorg zijn over het algemeen niet (goed) in staat tot het zelfstandig uit-
voeren van vrijwilligerswerk van welke aard dan ook. Dat laat onverlet dat ze veel baat kunnen 
hebben bij vrijwilligerswerk, al dan niet in natuurbeheer, onder begeleiding van een professio-
nal of vrijwilliger die getraind is in de begeleiding van mensen uit deze doelgroep. 
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Corinne Driehuis, Vrijwilligers en Manterlzorgcentrale Almere: 

“Voor zorgvragers op het gebied van geestelijke gezondheid kan vrijwilligerswerk op allerlei ma-
nieren louterend werken, onder meer omdat het eenzaamheid en destructieve gedragspatronen 
(bv. verslavingsgedrag) kan doorbreken. Daarnaast kan vrijwilligerswerk voor deze mensen een 

welkome afleiding, afwisseling, sociale contacten en een waardevolle dagbesteding met zich 
meebrengen.” 

 

Simone van Hees, Vrijwilligerspunt Noordoostpolder: 
“Ook voor mensen met een zorgbehoefte, bijvoorbeeld mensen met psychische problemen, zou-

den we meer vrijwilligerswerk in de natuur willen faciliteren. Maar dat soort projecten krijgen we 
niet makkelijk van de grond. Want hoewel er een tekort aan vrijwilligers is voor werkzaamheden 

in de natuur, is het lastig om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen omdat er altijd professione-
le begeleiding nodig voor dit soort doelgroepen. En het ontbreekt de betrokken organisaties – 

scholen, zorgverlenende instanties, natuurorganisaties – vaak aan tijd, geld en competenties om 
te kunnen voorzien in die professionele begeleiding. Dit is een van de thema’s die momenteel 

wordt opgepakt door een innovatiewerkgroep van organisaties die wordt ondersteund door de 
gemeente Noordoostpolder.” 

 

Aanbeveling uit de workshop: 
Interessante gedachte is het creëren van een ‘kennisbank’ over het vraagstuk hoe vrijwilligers-

werk in natuur en landschap bijdraagt aan herstel/verbetering van bijzondere doelgroepen,  zoals 
zorgcliënten. Hetzelfde geldt voor het idee van het creëren van een effectieve link tussen toezicht-

houder (overheid/zorginstelling) en natuur(vrijwilligers)organisaties. 

 

Aanbeveling uit de workshop: 
Het versterken van verbindingen tussen de zorgverzekeringen (zoals vermindering gezond-

heidszieken als obesitas) en natuursector kan interessant zijn gezien de gesignaleerde proble-
men vanwege het niet kunnen bieden van goede professionele begeleiding vanuit natuurorga-

nisaties.  

 
 
 

 Er is een groeiende groep mensen met een bijstandsuitkering, maar zonder kansen op de ar-
beidsmarkt. Mede door de participatiewet wordt van deze groep een ‘maatschappelijke tegen-
prestatie’ verwacht die onder meer kan bestaan uit werkzaamheden in en rond de natuur en het 
natuurbeheer. Het blijkt echter nu nog lastig vanuit natuurorganisaties om hierop in te spelen, 
vanwege diverse redenen.  

 

Klaas Althuis, boswachter Natuurmonumenten: 
“Op zich willen wij wel bijdragen aan de participatie van mensen met een achterstand tot de ar-
beidsmarkt of doelgroepen met beperkingen zoals geestelijk gehandicapten, door deze mensen 

vrijwilligerswerk in de natuur aan te bieden. Maar dat vraagt wel om extra professionele onder-
steuning, bijvoorbeeld van mensen die weten hoe je goed om kan gaan met mensen met geeste-
lijke gezondheidsproblemen. Dat soort vrijwilligerswerk kunnen we als natuurorganisaties alleen 

faciliteren als er professionele begeleiding bij komt.” 
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Onno Vermooten, Concern voor Werk:  

“Mede onder invloed van de participatiewet is er een groeiende groep mensen met een bijstands-
uitkering zonder kansen op de arbeidsmarkt. Van deze groep wordt een ‘maatschappelijke tegen-
prestatie’ verwacht die onder meer zouden kunnen bestaan uit werkzaamheden in en rond de na-

tuur en het natuurbeheer. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het vermijden van verdringingsef-
fecten op de arbeidsmarkt. De opgave is om vrijwilligers geen werkzaamheden te laten uitvoeren 

die anders betaald zouden worden, bijvoorbeeld in het kader van het groenbeheer.” 

 
 
Tips: 
-  Meer benutten van databanken.  
-  Welzijnsorganisaties cursussen laten aanbieden hiervoor, waardoor potentiële vrijwilligers meer kennis, kun-
de en begeleiding krijgen aangereikt . 

 

8.6 Verhogen kennis bij het grote publiek  

Een aparte uitdaging zou gevonden kunnen worden in het verhogen van de algemene kennis (en 
betrokkenheid) van het grote publiek met betrekking tot natuur en natuurbeheer in de eigen woon- 
en leefomgeving. Bij een grote groep, minder ingevoerde, maar goedwillende bewoners, bezoekers 
van natuurgebieden en (potentiële) vrijwilligers wordt natuurbeheer nogal eens verward met klas-
siek groenbeheer waardoor men bij natuurbeheer vooral associaties heeft met typisch agrarische 
activiteiten als schoffelen, maaien, snoeien, wieden en ‘de boel een beetje schoon en netjes hou-
den’. Bij deze omvangrijke groep mensen is de beeldvorming van natuur, natuurbeheer onvolledig, 
zoals de mogelijkheden en meerwaarden daarvan voor henzelf, hun woonomgeving en de samenle-
ving in het algemeen. Dit kan een hobbel zijn, omdat deze onvolledige beeldvorming op gespannen 
voet kan staan met initiatieven van andere, beter geïnformeerde mensen en (overheids)organisaties 
om te komen tot een ‘natuurlijker’ inrichting en beheer van de leefomgeving.  

 

Voorbeelden zijn: verzet tegen het laat of beperkt maaien van wegbermen ter bevordering van de 
biodiversiteit en migratiemogelijkheden van soorten; klachten over verwildering en onkruid in 

openbaar groengebieden die natuurlijk beheerd worden; al te enthousiaste snoei- en schoffelacti-
viteiten van vrijwilligers waardoor waardevolle natuurelementen verloren gaan.  

.  
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9 Conclusies en aanbevelingen 

 

 Anno 2016 wordt er in de Provincie Flevoland frequent, op vele plekken en op een behoorlij-
ke schaal ontzettend veel vrijwilligerswerk verricht in en rond de natuur, het natuurbeheer 
en landschapsonderhoud. De vrijwilligers zetten jaarlijks vele duizenden uren in voor natuur, 
natuurbeheer en –onderhoud. 
 

 De professionele natuur(georiënteerde) organisaties in Flevoland ondersteunen jaarlijks dui-
zenden natuurvrijwilligers, namelijk de natuurterreinbeheerders, natuurgeoriënteerde maat-
schappelijke organisaties en agrarische natuurverenigingen. Nieuwe groepen zijn: groene 
bewonersinitiatieven, park/bosbeheergroepen, zelfbeheergroepen en natuur-community’s. 
Ook bij scholen lijken kansen te liggen. De sector zorg en welzijn lijkt kansrijk, maar staat nog 
aan het begin.  

 

 Zonder overdrijving kan worden gesteld dat vele nationale en provinciale natuurbeleidsdoe-
len (o.a. kwaliteitsimpulsen geven aan natuur -ook buiten het natuurnetwerk-, bedreigde 
soorten beschermen, vergroten maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en natuurbe-
heer) volstrekt onhaalbaar zouden zijn zonder de inspanningen van de vele  enthousiaste, 
gemotiveerde en vaak ook bijzonder kundige vrijwilligers die zich regelmatig inzetten voor de 
natuur en het natuurbeheer in de provincie.  

 

 Het vrijwilligerswerk in en rond de Flevolandse natuur heeft vele duurzame meerwaarden 
die dagelijks in de praktijk worden bewezen. Naast de bijdrage aan natuurbeleidsdoelen 
draagt het ‘groene vrijwilligerswerk’ bij tot zorg voor de (eigen) woon- en leefomgeving, 
saamhorigheid, gemeenschapszin, activering en participatie in de samenleving, zingeving en 
betekenis en een goede, aangename en vaak gezellige sfeer in de wijk/buurt (leefbaarheid). 

 
 
Aanbevelingen voor organisaties die vrijwilligers ondersteunen: 
 

 De afgelopen jaren zijn meer burgers en bewoners zich betrokken gaan voelen bij hun eigen 
leefomgeving en omringend groen, zoals lokale zelfbeheergroepen, park/bosgroepen. Dit ‘ei-
genaarschap’ organiseren en vrijwilligers serieuze verantwoordelijkheden geven is belangrijk 
bij dit soort vrijwilligerswerk. Daarbij hoort ook dat het soms iets anders mag en kan gaan, 
dan van te voren was bedacht. 

 

 Trends zoals ‘eetbare natuur’ leidt tot een nieuwe groep mensen die zich vrijwillig inzetten 
voor natuurbeheer: het ‘eetbare bos’, ‘eetbare landschap’, ‘eetbare park’, ‘eetbare plant-
soen’. Het is ‘hip en trendy’. Aansluiten bij die trend, maakt natuur minder ‘stoffig’ en leidt 
tot nieuwe vrijwilligers. 
 

 Veel organisaties kennen een vergrijzende vrijwilligersgroep. De aanwas van vooral jongeren, 
vergt een andere aanpak.  Hetzelfde geldt voor het betrekken van allochtone vrijwilligers. 
Natuur/landschapsorganisaties kunnen speciaal beleid hierop ontwikkelen, zoals jongeren 
meer inspraak geven.  
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 Veel initiatieven gaan vaak zelf op pad, en weten de ondersteuning van natuurgeoriënteerde 
organisaties vaak niet (of te laat) te vinden. Behulpzaam kunnen ‘groene makelaars’ of ‘in-
formatiepunten’ zijn die dit overzicht van ‘groene’diensten en aanbod wel kunnen bieden.   

 
 
Voor organisaties werkzaam in de sociale sector 

 

 Scholen beginnen de weg naar samenwerking en verbinding met natuur(georiënteerde) or-
ganisaties te vinden. Er liggen nog veel kansen om op te pakken in deze samenwerking.  
 

 Een nieuwe sector zijn de zorg- en Welzijninstellingen. Daar is nog sprake van weinig samen-
werking met natuurgeoriënteerde organisaties, vanwege allerlei praktische problemen en 
bezwaren. Hier is nog een wereld te winnen.  
 

 Ook de samenwerking met gemeentelijke vrijwilligersondersteuningspunten staat nog in de 
kinderschoenen. Het is lastig om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen mede omdat er al-
tijd professionele begeleiding nodig is voor speciale doelgroepen (leerlingen, mensen met 
een zorgbehoefte).  

 

 Mede door de participatiewet is er een groeiende groep mensen met een bijstandsuitkering 
zonder kansen op de arbeidsmarkt. Van deze groep wordt een ‘maatschappelijke tegenpres-
tatie’ verwacht die ook uit werkzaamheden in de natuur zou kunnen bestaan. Hier ligt een 
kans, maar er is nog weinig aanbod ontwikkeld tot nu toe.   

 
 
Voor overheden: 

 

 Binnen overheden als gemeentes en provincie zijn verbindingsofficieren nodig die vrijwilli-
gers/initiatiefnemers effectief verder kunnen helpen, doordat ze de wegen kennen en ook 
mandaat hebben om door te pakken als het hogere duurzaamheidsbelang daarmee gediend 
is. 

 

 Ontkoker subsidiebudgetten, waardoor een positieve stimulans ontstaat voor initiatieven die 
aan meerdere beleidsdoelen een bijdrage leveren.  

 Langetermijnvisie, commitment en consistent langetermijnbeleid zijn succesfactoren voor 
vrijwilligerswerk in natuurbeheer, zowel door overheden als door betrokken vrijwilligersor-
ganisaties.  

 
 

  
  



 

 
Natuurlijk met vrijwilligers in Flevoland: inventarisatie en analyse van vrijwilligersorganisaties en –groepen  

bij beheer van natuur en landschap in Flevoland, Natuur en Milieufederatie Flevoland, december 2016  

 
 

 

10 Bijlagen 

10.1 Bijlage 1  Sectoren betrokken bij natuuronderhoud en -beheer 

De te onderscheiden sectoren zijn:  
- terreinbeherende organisatie (natuurorganisatie, private partij, overheden, semi-overheden)   
- maatschappelijke natuurgeoriënteerde organisatie (landschapsonderhoud, educatieve organisatie)  
- agrarische organisatie,  
- burgerinitiatief (bewonersgroep *, parkbeheergroep *, losse burgernetwerken) 
- onderwijsinstelling *,  
- zorg- en welzijnsinstelling *. 
 
Afgestemd is welke minder voor de hand liggende sectoren en organisaties daarbij een hogere prioriteit kreeg. 
Deze zijn met een asterix aangeduid.  
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10.2 Bijlage  2  Geselecteerde organisaties en vrijwilligersgroepen 

Een overzicht van de geselecteerde organisaties en vrijwilligersgroepen is weergegeven in een excell-
sheet. 
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10.3 Bijlage 3 Vragenlijst voor de interviews 

Vragen interviews (deel 1) 
 

Vragen Antwoorden 

Naam Organisatie? … 

Adres Bezoekadres en evt. postadres 

Contact Mailadres en telefoon 

Website www…. 

Informatiemedia Bv. website, nieuwsbrief, twitter, facebook 

Actief in Flevoland sinds? Bv. sinds 1990 

Organisatievorm? bv. een stichting, vereniging, … 

Organisatiestructuur? bv. landelijke organisatie met lokale/regionale afdelingen/werkgroepen 

Doelstelling / missie? … 

Kernactiviteiten/-expertise organisatie? bv. natuurontwikkeling en beheer, stedelijk groenbeheer, gezondheidszorg 

Werkgebied van de hele organisatie? bv. Nederland, Flevoland, Zuidelijk Flevoland, Lelystad e.o. 

Financiering van de organisatie? bv. met behulp van lidmaatschapsgelden, donaties, subsidies 

Werkbudget voor Flevoland? in €, al dan niet bij benadering 

Aantal medewerkers voor Flevoland? in FTE voor Flevoland 

Op welke specifieke locaties is uw organisatie 
actief in Flevoland? 

bv. … 

Vrijwilligersactiviteiten in Flevoland? 

a. Hoeveel vrijwilligers(groepen) zijn via uw 
organisatie actief in de provinciale natuur? 

b. Op welke locaties in Flevoland werkt uw 
organisatie samen met vrijwilligers bij het 
beheer en onderhoud van natuur? 

c. Welke typen werkzaamheden worden op 
deze locaties door vrijwilligers verricht?  

d. Verrichten vrijwilligers hun werkzaamhe-
den zelfstandig of onder begeleiding?  

e. Met welke frequentie worden deze werk-
zaamheden verricht?  

f. Hoeveel vrijwilligers zijn daarbij gemiddeld 
genomen actief? 

 

a. … 

 

b. … 

 

c. bv. rondleidingen/excursies, vlinders/vogels tellen, wilgen knotten, 
onderhoud zwaluwwanden, natuurworkshops begeleiden 

d. …  

 

e. bv. elke maand, eenmaal per jaar in de herfst of lente 

 

f. … 

Wat voor ondersteuning biedt uw organisatie 
aan vrijwilligers? 

Bv. training, educatie, Fonds, gereedschap 

Met welke organisatie(s) in Flevoland werkt uw 
organisatie het meeste samen? 

… 

Aandachtspunten voor het onderzoek? Bv. interessante gesprekspartners, specifieke kennisvragen 

Overige opmerkingen? … 
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Vragen interviews (deel 2) 
 
De volgende vragen komen aan de orde tijdens het (telefonische) interview. 

1. Wat zijn naar uw mening de belangrijkste krachten en tekortkomingen van vrijwilligerswerk in het natuur-
beheer (denk aan enthousiasme, betrokkenheid, continuïteit, afhankelijkheid van trekker, etc.)? 

2. Wat zijn naar uw inschatting de belangrijkste bijdragen van vrijwilligers(groepen) aan de realisatie van 
natuurbeleidsdoelen zoals *verhoging van de kwaliteit en biodiversiteit van de natuur, *verbetering van 
milieu- en watercondities voor de natuur, *bescherming van (bedreigde) soorten en *vergroting van de be-
trokkenheid bij en verbondenheid van mensen met de natuur?  

3. Welke soorten kennis en vaardigheden met betrekking tot natuur, natuurbeleid, natuurontwikkeling en 
natuurbeheer zijn aanwezig bij de vrijwilligers(-groepen) bij uw organisatie? Welke taken kunnen naar uw 
oordeel het beste wel/niet worden uitgevoerd door vrijwilligers? 

4. Welke specifieke behoeften hebben de vrijwilligers bij uw organisatie aan verdere ontwikkeling en uitwis-
seling van kennis en vaardigheden? 

5. Hoe beoordeelt u de vitaliteit en continuïteit van het vrijwilligerswerk in/voor de Flevolandse natuur, en 
wat draagt uw organisatie daaraan bij? Wat zou uw organisatie nog kunnen verbeteren? 

6. Wat zijn, naar uw mening en in algemene zin, de grootste kansen en bedreigingen rondom de inzet van 
vrijwilligers voor natuurbeheer in Flevoland?  

7. Welke organisaties en groepen zijn naar uw inschatting succesvol in het duurzaam mobiliseren van vrijwil-
ligers voor natuurbeheer in Flevoland? Welke criteria voor succes hanteert u bij deze inschatting?  

8. Wat zijn naar uw oordeel de kritische succes- en faalfactoren bij het duurzaam mobiliseren van vrijwilligers 
voor natuurbeheer? 

9. Wie zijn naar uw inschatting de beste experts en friskijkers in het werkveld? Dat kunnen professionele 
(beleids-)medewerkers binnen/buiten uw organisatie zijn, maar ook vrijwilligers die zich hebben onder-
scheiden met bijzondere inspanningen en/of waardevolle kennis, contacten en verrassende inzichten. 

10. Welke vrijwilligersorganisaties in Flevoland zijn nu nog niet (erg) actief op het gebied van natuur, maar 
zouden daaraan wel een (grotere) waardevolle bijdrage kunnen leveren? 
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10.4 Bijlage 4 Verslagen van de 30 interviews 

Deze zijn in een aparte bijlage 4 gebundeld vanwege de omvang.   
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10.5 Bijlage 5 Workshop over tussentijdse resultaten onderzoek 

Verslag Workshop ‘ Natuurlijk met vrijwilligers in Flevoland’  
 
De workshop had tot doel om een gedeeld beeld te creëren van gewenste inspanningen die vrijwilligersorgani-
saties  en (semi-)overheden kunnen leveren voor bevredigend en effectief vrijwilligerswerk bij beheer van na-
tuur en landschap. Tijdens de werkbijeenkomst werden de voorlopige conclusies van het onderzoek gedeeld, 
aangevuld en aangescherpt. De workshop vond op 21 juni plaats. 
 
Deelnemers workshop: 

- Margriet Brouwer (projectleider Landschapsbeheer Flevoland); 
- Peter Kouwenhoven (diverse vrijwiligersfuncties: voorzitter bij IVN-Lelystad, voorzitter st. Bultparkco-

mité Lelystad, Volkstuinoverleg Lelystad);  
- Norma Karnemelk (initiatiefnemer Platform Eetbaar Lelystad);  
- André Wiersma (teamleider boswachters Flevoland bij Staatsbosbeheer)  
- Sjors de Jong en Eva Klundert (voorzitter Ned. Bijenhoudersvereniging, afdeling Oostelijk Flevoland) 
- Lydia Waterreus (voorzitter IVN-Zeewolde) 
- Vera Dam (directeur Natuur- en Milieufederatie Flevoland) 
- Rens de Boer (biologiestudent bij WUR, stagiair provincie Flevoland); 
- Janine van den Bos, (senior-adviseur provincie Flevoland) 

 
1. Toelichting bij het doel van het onderzoek door Janine van ’t Bos, provincie Flevoland 
De rol van provincies bij natuurbeheer is de afgelopen jaren steeds groter is geworden. Vanaf 2014 is het na-
tuurbeleid gedecentraliseerd van het rijk naar de provincies. Voor de provincie betekent dit dat sindsdien min-
der financiële middelen beschikbaar zijn voor dezelfde soort werkzaamheden voor het natuur- en landschaps-
beleid. De provincie ontwikkeld een nieuwe kijk op natuurbeheer en –beleid. Vragen daarbij zijn: is natuurbe-
heer niet teveel van professionals geworden, zijn burgers te betrekken bij natuurbeheer, welk vrijwilligerswerk 
wordt hierin geboden, welke ondersteuning is daarbij gewenst. Welke rol hebben verschillende organisatie 
hierin, en wat is de rol van de provincie hierbij.  
 
2. Rondje ervaringen met binden en ondersteunen van vrijwilligers bij natuur(beheer) 

 Peter Kouwenhoven vervult bij meerdere organisaties in Lelystad vrijwilligerswerk. Hij constateert dat  
de ene Lelystadse organisaties wat meer vrijwilligers heeft dan de andere. De stichting  Bultparkcomi-
té is een recent opgericht parkgericht initiatief. Het comité wil samen met bewoners het park nog aan-
trekkelijker maken voor mensen en voor dieren. Het comité organiseert zo’n 25 tot 30 activiteiten op 
jaarbasis. Per activiteit zijn 7 tot 15 vrijwilligers actief. Dit jaar werd voor het eerst een natuurbeleef-
dag georganiseerd in het  Bultpark en daar kwamen 2.000 mensen op af, wat wordt gezien als een 
groot succes. 

 Norma Karnemelk is een paar jaar geleden gestart met het platform Eetbaar Lelystad als netwerk. Het 
is een burgerinitatief zonder juridische entiteit, dat inmiddels zijn thuisbasis heeft gevonden bij het 
kunstcollectief st. Het Lapp.  Het netwerk richt zich op ontwikkelen en beheren van eetbare stadstui-
nen en –natuurtuinen en het organiseren van activiteiten, zoals 'Wat de pot schaft op woensdag'. Het 
netwerk mist samenwerking met andere initiatieven, waardoor ze veel zelf het wiel aan het uitvinden 
zijn wat gepaard gaat met vallen en opstaan. 

 Sjors de Jong is sinds 1,5 jaar voorzitter van de Ned. Bijenhoudersvereniging afd. Oostelijk Flevoland.  
Na zijn aantreden is er een frisse wind gaan waaien binnen de club met dito positieve effecten. Voor-
beeld is de cursus bijen houden/imkeren waar hij meer aanvragen voor krijgt dan hij kan behappen. 
Knelpunten zijn: zoeken stukjes grond in bruikleen van de gemeenten  Lelystad, Dronten, Swifterbant 
om te benutten als bijentuin en ruimten waar mensen kunnen worden geschoold in het omgaan met 
bijenvolken.  

 Lydia Waterreus is sinds dit jaar voorzitter, na 25 jaar actief lidmaatschap bij IVN-Zeewolde. Het is na-
melijk erg lastig om bestuursleden te vinden. IVN-Zeewolde heeft 133 leden, waarvan 60 actief (en 25 
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zeer actief). Financiële ondersteuning wordt gegeven door  de gemeente voor schoolgerichte activitei-
ten, en vanuit fondsen zoals het NMFF-Fonds Verbraaken.  Nieuw zijn ideeën voor ontwikkeling van 
een Voedselbos met een educatief-aanbod. Met SBB wordt gezocht naar een stukje bos dat daar ge-
schikt voor is. 

 Margriet Brouwer ondersteunt als professional vanuit Landschapsbeheer Flevoland burgers en vrijwil-
ligers bij (kleinschalig) natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en de laatste jaren ook met cursussen 
gericht op ‘eten uit de natuur’ op verschillende plekken in  Flevoland (Almere, Lelystad, Dronten, Zee-
wolde, Biddinghuizen, Swifterbant, Emmeloord, Kraggenburg, Marknesse, Ens).  In 2015 waren rond 
2.500 vrijwilligers actief in natuurbeheer via Landschapsbeheer Flevoland (voor onderhoudswerk, tel-
len van soorten, maken nestfaciliteiten). 

 André Wiersma is dit jaar gestart als teamleider voor de boswachters in Flevoland bij Staatsbosbeheer. 
Boswachter Harco Bergman die het beheer organiseert van het Kuinderbos draait bijna volledig op 
vrijwilligers. Vrijwilligers werken meestal met een zeer grote mate van zelfstandigheid, waarbij SBB er 
wel voor zorgt dat professionele ondersteuning aanwezig is. Vrijwilligers is speerpunt dit jaar, waarbij 
het accent ligt op de kwaliteit van de begeleiding van de vrijwilligers zelf, en ook de kwaliteit van de 
vrijwilligers. ARBO-wetgeving is hierbij belangrijk.  

 
 
3. Toelichting tussentijdse resultaten onderzoek door Vera Dam (Natuur- en Milieufederatie Flevoland) 
 

Reflectie op tussentijdse resultaten: Welke springen in het oog, en worden gezien als belangrijk? 
 

 Biedt adequate begeleiding aan vrijwilligers. 
- Aanbieden van training en educatie voor vrijwilligers is belangrijk, om zo vrijwilligers kennis en 

kunde bij te brengen. 
- Vaker benutten van mogelijkheden door ‘Leren door te doen’ (‘learning by doing’). 
- Enthousiasme helpt bij het overbrengen van kennis en kunde aan vrijwilligers. 

 
 Meer benutten van mogelijkheden om kennis te laten delen tussen vrijwilligers en tussen vrijwilli-

gersorganisaties, en leren van anderen (burger)initiatieven. 
- Gebruik het kennisverschil tussen vrijwilligers en professionals om samen verder te versterken. 
 
 Behoefte aan faciliteit die ondersteuning kan bieden (liefst overkoepelend), die weet wat er kan, 

wat moet en wat nodig is. 
- Creëer een platform van alle organisaties die zich op dit terrein bezig houden. 

 
 Ondersteuning en advies tijdens opstartfase van een initiatief is belangrijk (zodat het wiel niet op-

nieuw hoeft te worden uitgevonden), na de opstartfase is een blijvende ondersteuning op vraag-
basis wenselijk. 
 

 Ruimten aanbieden, en financiële ondersteuning. 
- Bij de start van een initiatief is laagdrempelige ondersteuning wenselijk, zoals het bieden van 

ruimten voor scholingsactiviteiten, maar  ook financiële ondersteuning voor aanschaf materialen/ 

middelen. 

- Financiële ondersteuning verbeteren vanuit (semi)overheden door subsidies (en anderen potjes) 
toegankelijker maken door te werken met een puntensysteem voor projecten die aan meerdere 
duurzame waarden werken, en anders ten onrechte buiten de boot zouden vallen. 

 
 Toegankelijkheid van loketten (overheid/ koepels). 
- Behoefte aan verbindingsofficieren voor het wegwijs maken bij gemeenten en provincie. 
- Beter benutten van gebiedsregisseurs voor op weg helpen natuurgerichte initiatieven. 
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 Overheidsregels en procedures passen vaak niet bij spontane burgerinitiatieven, en deze lopen 
dan stuk op vergunningen en handhaving. De veerkracht van een startend initiatief ligt doorgaans 
op een jaar, daarna zakt het in als er nog geen succesje is geboekt.  

- Loslaten overregulering, geeft initiatieven en praktische ideeën meer kans. 
 

 Maak onderscheid tussen verschillende vormen van vrijwilligerswerk. 
- Biedt mogelijkheden voor kortdurende activiteiten, zodat vrijwilligers zich niet langdurig hoeven 

vast te leggen en afhaken wegens tijdgebrek. 
- Voor bestuursfuncties heb je juist wel vrijwilligers nodig die zich voor langere tijd willen binden. 
- Lange termijnvisie is belangrijk, zodat je duidelijk kan maken wat je wil bereiken, en dat geeft ook 

zich op de gewenste tijd, inzet en motivering die je verlangt van vrijwilligers. 
 

 Verbinden van zorgcliënten en cliënten vanuit de participatiewet / arbeid voor onderhoud in na-
tuur. 

- Meer benutten van databanken.  
- Welzijnsorganisaties cursussen laten aanbieden hiervoor. 

 
 Verbinden van jongeren: dit lijkt bij duurzaamheidsitems (zoals Klimaat) beter te lukken, dan bij 

natuur, verbreed daarom met thema’s.  
 
 Verhogen van de kennis over natuur bij het grote publiek.  

 
 

Welke delen verder uitwerken in onderzoek? 
- Verschil tussen professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties. 

- Samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties (hoe vinden ze elkaar nu). 

- Overzicht van koepelorganisaties, hun rol bij ondersteuning vrijwilligers en hoe bevorderen ze de 

samenwerking, ook richting overheden. 

- Manieren om zichtbaarheid van de vele groepjes te vergroten. 

 
 
4. Beeldvorming over wenselijke additionele diensten en voorzieningen, die voortbouwen op bestaande.  

In groepjes zijn eerste ideeën gedeeld over een concreet product, dienst, werkproces of beleidsvoorstel die 
bijdragen aan: 

- het verbeteren van de samenwerking tussen (semi-)overheden (gemeenten, provincie, waterschap), 
en vrijwilligers(organisaties) bij natuurbeheer in Flevoland; 

- de werving, ondersteuning en (langdurig) binden van (nieuwe) doelgroepen vrijwilligers (bijv. jonge-
ren, mensen met een zorgbehoefte) voor activiteiten in en rond natuur en natuurbeheer; 

- het uitwisselen van kennis, ervaring, training en educatie (op maat) voor (potentiële) vrijwilligers in 
natuurbeheer; 

- het verhogen van de algemene kennis en betrokkenheid van het grote publiek bij natuur en natuurbe-
heer in de eigen woon- en leefomgeving.  

 
 
 Voorstellen: Verbeteren samenwerking overheden en vrijwilligers (organisaties/ groepen) 

 
- Biedt een centraal digitaal punt (Internet) met informatie: 

- dit punt stuurt projecten door van meerdere organisaties 
- Beschikt over een lijst van contactpersonen van gemeente, provincie. 

- Voorkeur om dit lokaal te organiseren via een lokale sterke partner die goed bereikbaar, vindbaar is en 
ontmoetingen kan organiseren (bijv. een stadsambassadeur, een groen winkel/duurzaamheidswinkel).  

- Nu mee starten met als doel dat dit over 10 jaar te vinden is in elk dorp en stad in Flevoland. 
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 Voorstellen: Werven en binden van nieuwe doelgroepen  

(zoals jongeren en mensen met een zorgbehoefte). 

 
 Jongeren: 

- Voor werven van jongeren is een gemeenschappelijk jongerenbeleid van de na-

tuur/landschaporganisaties nodig met aandacht voor: 

o ondersteuning (kennis / middelen) 

o  inspraak en verantwoordelijkheid.  

- Jongeren op een bij hun passende manier werven en binden:  zoek aansluiting bij landelijke festivals, 

kamp in het groen, of organiseer van 1 Jongerenfestival met natuur. 

- Combineer natuur met andere thema's, zoals muziek, community, klimaat, gericht op het gaan ‘doen’. 

 
 Bijzondere groepen: inwoners met obesitas zijn bijvoorbeeld interessant 

- Maak effectieve link tussen toezichthouder (overheid/zorginstelling) en vrijwilligersorganisatie. 
- Creëer een Kennisbank hoe vrijwilligerswerk in natuur en landschap bijdraagt aan herstel/verbetering 

van de doelgroep. 
- Verbinding zorg(verzekering)-sector en natuur. 

 
 
 Voorstellen: Uitwisseling kennis / ervaring, training en educatie op maat:  

- Flevoland heeft diverse Groene kennismakelaars /- managers.  

- Deze werken op een begrensd gebiedsniveau vanwege de eigen gebiedskenmerken: Noordelijk Flevo-
land en Midden Flevoland zijn verschillend van aard. 

- Ze bieden een aanbod wat goed aansluit bij de vraag. 
- Kerncompetentie is het goed kunnen ‘makelen en schakelen’, ter stimulering samenwerking met en 

tussen verschillende organisaties. 
- Beschikking over verschillende doelgroep gerelateerde middelen (oudere vrijwilligers hebben behoef-

te aan een scholing via een cursuslokaal, maar jongeren juist meer aan aanbod via Skype). 
 
 Verhogen kennis en betrokkenheid grote publiek bij eigen woon- en leefomgeving: 

- Er is in elke gemeente een Groen Winkel (met een website), waarin kennis en kunde over natuur is te 
vinden. 

- Op die plek kan men ook producten kopen  en verkopen (bijv. groenten, fruit en noten). 
- Verbind het aanbod in de Groen Winkels met onderhoud en ontdekken van groene/natuurgebieden: 

overvloed van oogst van voedselbos, eetbare natuur, vermindering gezondheidszieken (obesitas). 
- Het wederzijds halen en brengen in de winkel staat centraal, zodat er een verbinding ontstaat en acti-

viteiten opbloeien. 
- In de winkel wordt een overvloed geboden van kennis: geven en ontvangen (we willen niet meer 'ne-

men').  
- In de winkel wordt een aantrekkelijk en gevarieerd programma geboden voor schooljeugd/ouders, 

bewoners, gericht op kennis overdracht, educatie/scholing, excursies. 
- Biedt mogelijkheden voor het verbinden van de 'arme kant' (werklozen, bijstandsgerechtigden) en 

(potentiële) vrijwilligers. 
- Sociale-media versterkend inzetten naast de fysieke winkelplek: zoals Facebook groep waarin vraag en 

aanbod wordt geëtaleerd.  
- Loslaten autoriteitsconflict (loslaten regie, accent op samen creëren): kracht ipv macht en onmacht. 
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