Professionalisering van
vrijwilligersbeleid
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Natuurorganisaties kunnen eigenlijk
niet meer zonder het vele werk dat
vrijwilligers verzetten. Dat bestaat
tegenwoordig niet alleen meer uit bomen
zagen op zaterdag in het bos maar steeds
vaker ook op kantoor als hulp bij de
administratie. Een werkgroep van de
VNBE juicht dat toe, maar wil wel kijken
hoe de organisaties van elkaar kunnen
leren en hoe je het vrijwilligerswerk kunt
professionaliseren.

verschillend omgaan met het vrijwilligersbeleid.
In sommige gevallen is er niets geregeld en in
andere gevallen is er echt al een beleid voor vrijwilligers. Soms zijn er complete functieproﬁelen
beschikbaar en is ook de scholing, verzekering en
aansprakelijkheid goed geregeld. Het onderzoek
zal gaan dienen als basis voor mogelijk vrijwilligersbeleid bij de natuurorganisaties of als basis
om meer te gaan samenwerken en uniformeren.

> Al sinds jaar en dag helpen bevlogen mensen
graag in de natuur mee met wilgen snoeien,
vogels tellen, beken schoon maken, dennen
verwijderen en vogelkers trekken. Zowel de grote
terreinbeheerders als de particuliere natuureigenaren maken ‘gebruik’ van vrijwilligers in
het dagelijks beheer. De stellige indruk bij de
beheerders is zelfs dat er steeds meer vrijwilligers
zich aanbieden. En ze gaan ook steeds andersoortig werk doen zoals kantoor werk, ﬁnanciële
administratie en voorlichting. Steeds meer is er
dan ook behoefte aan beleid en enige coördinatie.
Net als de organisaties de afgelopen decennia zelf
een professionaliseringsslag hebben gemaakt, zal
dat nu ook moeten gaan gebeuren in het vrijwilligerswerk.

Bij de VBNE is er daarom sinds een half jaar een
werkgroep actief die zich bezig houdt met alles
wat met vrijwilligers te maken heeft en kijkt
hoe de organisaties het vrijwilligerswerk professioneel kunnen oppakken. Dit staat overigens
los van allerlei informatie die de VBNE nu al verspreidt via de site en brochures. Dat is vooral gericht op de praktische begeleiding van de vrijwilligers. De werkgroep zal zich bezighouden met de
meer beleidmatige kant er van. Een eerste activiteit bestaat uit het uitvoeren van een benchmarkonderzoek. Dat onderzoek moet duidelijk maken
hoe de verschillende organisaties momenteel
omgaan met vrijwilligers. Het onderzoek is pas
in het najaar afgerond maar uit de eerste gesprekken blijkt al wel dat de terreinbeheerders heel

De afgelopen jaren zijn enkele veranderingen
gaande die de noodzaak groter maken om als
organisatie goed vrijwilligersbeleid te hebben.
Ten eerste staan de natuurorganisaties ﬂink onder
druk door de bezuinigingen van enkele jaren
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Een vrijwilliger ondersteunt al jarenlang op vrijwillige basis de ﬁnanciële administrateur van een
natuurorganisatie. De administrateur wordt echter
ziek en moet worden vervangen. Een optie is om
de vrijwilliger in te schakelen en voor drie maanden
te betalen voor het werk dat hij eigenlijk altijd al
deed. En kan de vrijwilliger na drie maanden weer
gewoon in zijn functie van vrijwilliger gevraagd
worden?

Een bekende uitspraak is dat vrijwilligerswerk wel
vrijwillig maar niet vrijblijvend is. Hoe ver kun je
gaan in het maken van afspraken met vrijwilligers?
Mag er een soort taakomschrijving komen of moet
je vooral blij zijn met de hulp en niet te veel verlangen en vragen van de vrijwilliger?

Het is prachtig als vrijwilligers je een dagje willen
helpen in het beheer. Tegelijkertijd kost het vaak
ook veel begeleiding. Wat doe je met een klas kinderen, een groep collega’s of een bachelorparty die
wel een middagje in het bos willen komen werken?
Eigenlijk is dat natuurlijk alleen maar toe te juichen.
Maar welke medewerker heeft er zin om een vrije
zaterdag de groep te komen begeleiden? Of moet
die groep gewoon betalen om vrijwilligerswerk te
komen uitvoeren?
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Asielzoekers
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terug. Iedereen is druk en er dreigt steeds meer
werk te blijven liggen. Vrijwilligers kunnen datgene doen dat over de rand dreigt te vallen.
Maar daarnaast blijkt ook dat er steeds meer mensen graag in het bos en de natuur willen werken.
Er is veel aandacht geweest voor de heilzame
werking ervan dus ook mensen met bijvoorbeeld
burn out of iets dergelijks of asielzoekers willen
graag hun armen uit de mouwen steken in de
natuur.
Dus zowel voor de vrijwilligers zelf als voor de
natuurorganisaties is het aantrekkelijk om elkaar
op te zoeken. Wel is het dan verstandig, zo vindt
de werkgroep vrijwilligers van de VBNE, om dan
vooral kennis en ervaring uit te wisselen omdat
er veel onderwerpen zijn waar natuurbeheerders
mee te maken hebben als ze steeds meer met
vrijwilligers te maken krijgen.

Scholing en binding

heeft bijvoorbeeld voor de eigen mensen al een
mentorenopleiding opgestart die wellicht in een
aangepaste vorm ook voor andere organisaties
van waarde kan zijn. Maar ook voor vrijwilligers
zou het goed zijn om scholingsmogelijkheden
te hebben. Niet alleen om daarmee de kans op
kleine en grote ongelukken te voorkomen maar
ook om de vrijwilligers iets extra’s te kunnen
bieden. Nu is een scholing via het scholingsfonds
van Colland nog niet mogelijk omdat voor vrijwilligers geen Colland-bijdrage wordt afgedragen. De
werkgroep wil de komende tijd gaan onderzoeken
of er toch niet een soort gezamenlijk scholingsfonds kan komen voor vrijwilligers van alle aangesloten organisaties. Een gezamenlijke aanpak
van het scholingsaanbod zal de kwaliteit van het
aanbod kunnen verhogen en een borging beteken
van de kwaliteit er van.

Verdringing
Maar misschien nog wel het meest ingewikkelde
item dat de werkgroep samen met de vakbonden wil gaan bespreken is de vraag wanneer iets
vrijwilligerswerk is en wanneer het werk wordt.
In het algemeen vinden de meeste natuurorganisaties de grens liggen bij ‘werk dat anders niet
gedaan zou worden’. In theorie een duidelijk
standpunt, maar in de praktijk blijkt dat de grens
nog wel eens wat vaag is. Want bij bezuinigingen
vallen er taken weg en als die door vrijwilligers
worden opgevuld: heet dat dan verdringing? De
vakbonden hameren er op dat vrijwilligerswerk
vooral geen arbeidsplaatsen mag kosten en willen
dan ook graag met de natuurorganisaties overleggen, ook in de werkgroep, over hoe je dat goed
kunt regelen en borgen.<

Dilemma 4

Dilemma 5

Dilemma 6

Natuurlijk geef je de groep vrijwilligers op zaterdagochtend een kop kofﬁe met een koek tijdens de
pauze. En waarschijnlijk ook nog wel een kerstpakket. Maar hoe ver ga je met de reiskostenvergoeding of komt er zelfs een vaste vergoeding per
gewerkte dag of uur? Waar ligt de grens?

Omgaan met vrijwilligers is voor een beheermedewerker niet altijd even gemakkelijk en vergt speciale kwaliteiten. Je moet immers mensen aansturen
die formeel geen arbeidsrelatie hebben. Is het de
moeite waard om de beheermedewerker op cursus
te sturen om die competenties verder te ontwikkelen? Of weegt dat niet op tegen het werk dat de
vrijwilligers doen?

Er is afgesproken dat vrijwilligers geen machinaal
werk mogen uitvoeren omdat dit te gevaarlijk is.
Toevallig is een van de vrijwilligers een oud-medewerker van een boomverzorgingsbedrijf. Veertig
jaar lang gewerkt met de motorzaag: hem hoef je
niets te vertellen over veiligheid. Een gouden vrijwilliger zou je zeggen. Of moet je toch maar geen
uitzondering maken voor deze persoon?
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Een van de onderwerpen waar de werkgroep zich
mee bezig wil houden is de binding van vrijwilligers. Ook al zijn er steeds meer vrijwilligers, het
lijkt een steeds groter probleem te worden om
ze langer vast te houden. Zeker geldt dat voor
jongeren die wel bereid zijn om een dag te komen
helpen maar dan weer verdwenen zijn. De vraag
is hoe je de jonge vrijwilliger zo ver krijgt dat hij
of zij zich voor langere tijd wil inzetten in een
nu vaak wat grijzere vrijwilligersploeg. Zijn er
mogelijkheden voor studenten en scholieren om
een deel van hun studie als vrijwilliger te kunnen
inrichten? Wat zou het voor hen aantrekkelijk
maken, waarom zouden ze zich voor langere tijd
binden? Het zal de nodige creativiteit van de organisaties vereisen om op die vragen een passend
antwoord te vinden.
Daarnaast zal de komende tijd de scholing een
speerpunt zijn voor de werkgroep. Er zal voor de
beheerders of de vrijwilligerscoördinatoren een
scholing moeten komen om de vrijwilligers goed
te begeleiden en ze te binden. Staatsbosbeheer
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