vakblad

NATUURBEHEER

---'.'111••_
NATUURGIDSEN ALS
GASTVROUWEN EN . . HEREN:
OM TE PROFITEREN MOET JE
INVESTEREN

Meer dan ooit zijn mensen welkom in de natuur. I(HiîS Jfc) de visies en beleidsstukken van de terreinbeherende organisaties, clan wordt duidelijk dat zij edu
catieve activiteiten bij het stimuleren van

doen meer:
boomfeestdagen organiseren en
begeleiden
2. educatieve begeleiding in of
vanuit bezoekerscentra
excursies begeleiden
inventarisatie, onderzoek en

natuurçerichte recreatie en

recreatief medegebruik belangrijk vinden. Van dfc' natuurbeheerders in het
veld wordt verwacht, dat ze daar invulling en rdtvClël'inçl aan geven, Dat is
werk, veel werk, Extra en vooral ter zake kundlçe IHH1fc!;ZHl en monden zijn
daarbij altijd welkom, Daarvoor wordt vaak

,HH1 IVN-natuurgidsen en

steeds vaker worden ze ook ingezet, Terecht, W,H1t

kunnen en willen zeker

een bijdrage leveren. Naar de doelstellinq van hun orçsnisatte, zetten IVNers
zich immers middels educatie in voor meer natuur (Hl een beter milieu. Om
daarvan te kunnen profiteren, moet je eerst
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investeren I

ruim JHo
afdelinqen in 111'1
1.1I1d. 11.11 1",1,,1."111 eiqenlijk, dat in d,'

IVN'ers zijn betrokken mensen, die zich
als vrijwilligers actief willen inzetten
voor natuur, milieu en landschap in hun
leefomgeving. Het zijn goed opgeleide,
gekwalificeerde mensen, die ondersteund worden door ongeveer honderd

di" 'jI,I,)'111I",'wt'll.l'n aan natuurqori. h
1,·,),IIVII"il'·11.

beroepskrachten van de elf provinciale
consulentschappen en het Landelijk
Bureau van het IVN. Er zijn zo'n 17,000
actieve IVN'ers, die aangesloten zijn bij

1\1,. "X' 1]1'011'1"1.1"1 of baliernedewerke:
1.111111"11.1,,/,· mensen een brug '.1.1.111
1).',)11\1·1
('11 l'en zinvolle hl)dl,'
Ij" I"V"I"II ,).111
qastheersr h,)p lil

hili 11 I V,1I1 i,'d"1 natuurqebied wl'I""11
IVN oIldt'lil\lJ I" vinden is met 1111'11....11

de natuur. In het dagelijks leven is het
effect van hun 'groene rol' misschien
llOlJ wel groter. Het beeld dat de burger
van natuurbescherming heeft, wordt
immers voor een aanzienlijk deel
bepaald door gesprekken over het tuinhek, bij de koffie en tijdens verjaardaqen, 13ij de regio betrokken mensen als
IVNvrijwilligers, die je inzet bij publicksqerichte activiteiten in je natuurgebied
of bezoekerscentrum, kunnen op dat
soort momenten je ambassadeurs in de
lokale en rcqionale sarnenlevinq zijn.
Nu i·; hel be';list niet zo, dat het IVN
[,c".taal uit 180 blikken natuurvrijwilliIJel", die pel direct, overal en zonder
l\1e'el
kunnen worden. Om van
de kw.Jliteiten, bezielinq en inzet van
IVI\)'el', en vrijwilliqers in het algemeen
Ie kunnon profiteren, zul je eerst in
hen mor-ten investeren. In de individuede vrijwilliqer, maar vooral ook in de
vereniqinq of IVN-afdeling waarvan hij
of zij lid is. De kosten gaan nu eenmaal
;óker ook hier -vóór de baat!
Investeer in een goed
vrijwilligers beleid

Een gids in actie tijdens een natuutvaonocbt. 10(0: IVN.

Duidelijke regels over hoe je met vrijwilligers en hun organisaties omgaat, zijn
zonder meer een vereiste. Afstemming
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Als excursieleider of baliemedewerker kunnen natuurgidsen een brug slaan naar het publiek en een zinvolle bijdrage leveren aan
goed gastheerschap in de natuur. Foto: Hans Dekker.
is eveneens belangrijk. Natuurlijk binnen de eigen rangen, maar ook met de
andere terrein beheerders in de regio.
Overleg met de IVN-afdelingen, die de
vrijwilligers tenslotte opleiden, zou vanzelfsprekend moeten zijn. Alle betrokkenen zijn gebaat bij goede
communicatie, heldere afspraken en
een gelijkwaardige benadering.

geval eerst contact op met de IVN-

afdelinqcn in de buurt over de inzet
van vrijwilliqers. De adressen vind je
op www.ivn.nl,

5. Werven is een bewust gekozen serie
van activiteiten: dat vraagt om tijd en
geld en een antwoord op de vraag:
hoe ga je het organiseren?

Investeer in een goede werving
Vrijwilligers zijn met een beetje goede
wil altijd wel te vinden. De
juiste vrijwilliger bij de juiste taak zoeken is een stuk lastiger en juist dat is
van wederzijds belang. Bij werving gaat
het eigenlijk om vijf stappen:
1. Bepaal je doel: wat wil je bereiken,
waar heb je vrijwilligers voor nodig?
2. Kies een doelgroep: wie wil je bereiken, welk type vrijwilliger zoek je
eigenlijk? Dit heeft natuurlijk te
maken met stap één.
3. Leg je wervingsboodschap vast: wat
wil je vertellen en wat heb je te bieden?
4. Welke traject zet je in: kies je middelen en je activiteiten. Neem in ieder

Een verjaaräoqskaattje of een uitstapje naar een ander natuurgebied is heel waardevol voor een vrijwiliiger. Ook een leuke scholing, zoals hier op Neeltje lans, is voor
veel vrijwilli(icr<, een beloning. Foto: IVN.
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(IVN- )Vrijwilligers en het Nationaa
PO. De Oosterschelde is een
erassige gebieden met specifiean voorlichting en educatie over
eressant. Nog overal zie je de
au voor Toerisme Zeeland (BTZ)
terschelde excursies verzorgen,
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Investeer in een goede selectie

"i'l"II 1·'·IIf". I nkell' suggesties: ""11

Blijvend profiteren

Met het aanstellen van vrijwilligers maq
en moet je net zo bewust te werk c)aan

irll"'"ldll"lldkkl'ljl', een introdur th'pi"
'11,1111111,),11"".1"1"'11 met een belddldl' "I
VI ijwilli. \" , ,,11,,'1.1, iemand kOPPI'I"ll ,1.111

investeert in vrijwilligers en hun IVN-

"1'11 IIlddli". W,·lk,' methode je ook
en de bijbehorend:
ki,...r, icllwt 1I

atdelinq of vereniging, dan kun je er
van uit gaan dat je er zelf ook van zal

dhl"dk"'l "1' 1',lph'I en evalueei tU',''''11
tijds, M,lIl"I'I ook duidelijk het 1Il"",,,"1
Wddllll' H'IUdllti 'nieuwelinq af' i'., ;,,'11

ken hun taak serieus op en realiseren

als bij het aannemen van betaald perso
neel. Het doel is immers hetzelfde: de
juiste persoon op de juiste plek. Van dat
uitgangspunt profiteren zowel de vrij
williger als de organisatie. De selectie
procedure lijkt ook voor een deel op de
procedure bij een betaalde kracht.

,ldl'i'dk i·. "V"'I wennen, maar ""11 v,,1
'1"11<\" kCPI klill jP optimaal profil"I"11

Compleet met een vacature, brieven,

Vdll d", 'l"I,'tl,lIl" ervarinq.

uitnodigingen voor een gesprek en een

organisatie, een bestuurslid van de
betrokken IVN-afdeling, een reeds actie
ve vrijwilliger en degene die de nieuwe
vrijwilliger gaat begeleiden. Maak met

'1,).11 IH,t om C"'II adequate beqeleldino

de uiteindelijk aangestelde mensen en

Investeer in een goede inwerktijd

el I ""11
boloninq, Zorg voor I"qc'l
rnetlq persoonüjk contact met de vrijwil
liq", "11 111,1,11< ook eens een keer ('C'I I
,)hp, dolk orn wat verder door te pr,)lc'IL
1),111 \:. PI ,k· aandacht om naar elk.!dr te
111\:.t(·rc·II, Ii' 11l)ren hoe het ga,]1 on Ie

In het begin zal iedere vrijwilliger' meet

V('lil,·r'lell wc·lk<' wensen er noq zijl],
Denk "r ,hlll, ,1.11 belonen niet dll"ell om

tijd kosten dan dat hij aan tijdwinst
oplevert. Je moet mensen namelijk ken

zich dat ze hun werk wel vrijwillig, maar
niet vrijblijvend uitvoeren. De vele voor-

beelden van jarenlange, naar ieders
tevredenheid verlopen 'dienstverbanresulteert in blijvend profiteren.

Blijvl:nd investeren
Wiljc' vrljwiltlqers behouden, ddll !UI jr'
in /C, Illcwt pil blijven investeren. k),),Hk!ij

hun organisatie, schriftelijke afspraken
over inzet, vergoeding, scholing enz.

profiteren. De meeste vrijwilligers pak-

den' tonen aan, dat blijvend investeren

selectiecommissie. Bij voorkeur bestaat
die commissie uit iemand van de eigen

Als je als organisatie op de juiste manier

'JC-Id q,1,1t, II),I,1r ook om aandacht. ken
Vl.'rj,1,1rd,]q"kd,lrtje of een uitstapje naar

nis laten maken met het werk, hun

een ander 11,11 uurqebied zijn SCJIII', vec,1

werkgebied, de andere medewerkers en

waardevoller. Ook een leuke scholinq is

de organisatie, Hoe je dat doet, is een

voor veel vrijwilliqers een beloninq.

VC10I meer informatie over IVN·wijwilli'.F'r', kunt u COIl\.lct opnemen met
U.CC)l)II1OJlh, a.j.coomansratvn.nl of
IJ.II1.a. kuyper',(Cl ivn. nl

A.

COOOWIIS

IUCm)

en 13. Kuypers zijn werk-

bij het Landelijk Bureau IVN te

/unsterdam.

