Groene vrijwilligers in
Vrijwilligers leveren een cruciale bijdrage
aan de bescherming van de Nederlandse
natuur: denk aan landschapsbeheer,
ecologisch onderzoek, excursies begeleiden en bestuurswerk. Maar wie deze
vrijwilligers zijn, en wat hen drijft, blijft
vaak onderbelicht. Voor de toekomst van
groen vrijwilligerswerk is het belangrijk
dat organisaties aansluiten bij de leefwereld van hun vrijwilligers. In dit artikel
schetsen wij vier routes om hiermee aan
de slag te gaan.

— Wessel Ganzevoort & Riyan van den Born
(Radboud Universiteit)

> Maak een wandeling door de Nederlandse
natuur, en overal om je heen zie je de inzet van
groene vrijwilligers. Je ziet vrijwilligers schoolklassen door de bossen gidsen en kennis en enthousiasme voor de natuur overbrengen. Je komt
leden van een soortenwerkgroep tegen die data
verzamelen welke nodig is om inzicht te krijgen
in de ontwikkeling van flora en fauna. En onderweg zie je mensen druk wilgen knotten. Zonder
vrijwilligers komt van veel fysiek werk in het
landschap weinig terecht. Nederlandse natuurorganisaties, van de provinciale landschappen tot
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De Vlinderstichting, zijn enorm afhankelijk van
vrijwillige inzet.
Groene organisaties hebben bij vrijwilligerswerk
met uitdagende vraagstukken te maken. Hoe
zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst voldoende mensen kunnen enthousiasmeren? Wie
bereiken we op dit moment, en wie niet? En hoe
kunnen we als organisatie beter aansluiten bij
de wensen van onze vrijwilligers? Het aansluiten
bij de leefwereld van de vrijwilligers is cruciaal
om recht te doen aan hun motivaties, en om hen
goed te kunnen ondersteunen en waarderen. Dit
soort vragen zijn het startpunt van het programma De Kracht van de Groene Vrijwilliger (www.
degroenevrijwilliger.nl/).
Wij voerden de afgelopen jaren verschillende
enquête-studies uit onder grote aantallen groene
vrijwilligers naar hun profiel, motivaties en ervaringen. Op basis hiervan en de gesprekken met
natuurorganisaties die we doorlopend voeren,
schetsen wij in dit artikel vier routes (motivatie,
communicatie, diversiteit en samenwerking) hoe
groene organisaties beter kunnen aansluiten bij
hun vrijwilligers.

Vrijwilligers motiveren en vasthouden
De eerste route is het onderzoeken van motivaties: “wat motiveert jou om dit te doen?”. Het
stilstaan bij de eigen drijfveren helpt vrijwilligers
en organisaties inzicht te krijgen in deze motivaties en waar mensen energie van krijgen. Het
antwoord op deze vraag geeft de organisatie heel
belangrijke informatie. Het laat zien of het beeld
van de organisatie over de drijfveren van vrijwilligers wel klopt. Zo komen uit ons onderzoek naar

natuurwaarnemers een aantal kernmotivaties
naar boven: het bijdragen aan natuurbescherming, en het versterken van de persoonlijke band
met, en eigen kennis over, natuur. Het bijdragen
aan wetenschap kwam niet zo prominent naar voren, terwijl je dit misschien wel zou verwachten.
Ook wordt vaak verondersteld dat verschillende
typen groen vrijwilligerswerk (natuurwaarnemingen, educatief, landschapsbeheer) vanuit heel
verschillende motivaties worden ondernomen,
terwijl ons onderzoek naast verschillen ook
overeenkomsten laat zien. Natuurbescherming
en de band met natuur bleken kernmotivaties
ongeacht de activiteit. Aannames over motivaties
komen wij in onze gesprekken met natuurorganisaties veel tegen, en ze hebben de neiging een
eigen leven te gaan leiden. De simpele vraag “wat
motiveert jou?” leidt tot interessante nieuwe
inzichten. Zo refereerde een van de vrijwilligers
in ons onderzoek aan leeftijdsdiversiteit: het
gaf energie om kennis en ervaring te delen met
jonge mensen, die op hun beurt ouderen konden
helpen met een slootje oversteken.
Vragen naar motivaties is een eerste stap. Daarna
is het de kunst om deze te gaan gebruiken. En dat
is wel belangrijk, want vrijwilligers raken snel
hun energie kwijt als de activiteiten die ze doen
niet (langer) aansluiten bij hun motivaties. Ter
inspiratie twee voorbeelden. We noemden eerder
al dat zeker waarnemers het belangrijk vinden om
meer te leren over de natuur. Voor een deel doen
zij dit op eigen houtje, en geregeld ook met elkaar, maar als organisatie kan je hen hierin ondersteunen. Maak bijvoorbeeld informatie over het
gebied of de soorten beschikbaar en toegankelijk,

en biedt ondersteuning aan wanneer deelnemers
onzeker zijn over een waarneming. Een tweede
voorbeeld is dat voor sommige vrijwilligers het
samenwerken en de sociale binding een kernmotivatie is, terwijl anderen daar minder op zitten te
wachten. Waar mogelijk is het dan ook raadzaam
onderling contact te faciliteren (ook online) voor
diegenen die daar behoefte aan hebben.
Voor het kunnen vasthouden van vrijwilligers
is waardering cruciaal. Het is zeer pijnlijk en demotiverend wanneer vrijwillige inzet niet wordt
erkend en gewaardeerd. Uit ons onderzoek blijkt
dat dit een belangrijke reden is om te stoppen.
Hier is nog een wereld te winnen. Werving is niet
heel efficiënt wanneer veel vrijwilligers binnen
een paar maanden alweer stoppen. De volgende
keer dat een organisatie een vrijwilligerstekort
ervaart, nodigen wij hen dan ook uit om dit niet
alleen als een wervingsvraagstuk te zien, maar om
ook kritisch te kijken naar de mogelijkheden tot
het ondersteunen en waarderen van de huidige
vrijwilligers.

sociale media worden hier al steeds meer voor
ingezet, en mogen nog meer omarmd worden
voor terugkoppeling.
Naast terugkoppeling is terminologie een aandachtspunt. Zo is het aan te bevelen om na te
denken over hoe je de deelnemers aanspreekt:
noem je ze ‘vrijwilligers’ of niet, en richt je je als
soortenorganisatie op ‘tellers’ of ‘waarnemers’?
Dit lijkt een detail, maar terminologie kan in- en
uitsluiten. Zo legt de term citizen scientist (of het
Nederlandse equivalent ‘burgerwetenschapper’)
veel nadruk op het wetenschappelijke aspect, wat
mensen zonder wetenschappelijke achtergrond
kan afschrikken. Een ander voorbeeld is het
woord ‘amateur’: dit woord was vroeger gebruikelijk in natuuronderzoek, maar het heeft tegenwoordig een negatieve bijklank. Denk dus vanuit
je vrijwilligers, wie ze zijn en wat hen drijft, en
pas daar je communicatie op aan.

Vertrouwde en nieuwe gezichten
De derde route betreft de diversiteit. Natuurorganisaties ontwikkelen voortdurend nieuwe initiatieven, en werving van vrijwilligers blijft daarmee

de schijnwerpers
Spreek de taal van je vrijwilliger
De tweede route is die van communicatie. Het zal
geen verrassing zijn dat communicatie van enorm
belang is in vrijwilligerswerk.  Er zijn verschillende manieren om via communicatie beter aan te
sluiten bij de vrijwilliger. In de vorige route kwam
de vraag “wat motiveert jou?” langs; op basis
hiervan een gesprek aangaan en gaande houden
is een belangrijk advies. Er zijn echter allerlei manieren waarop weldoordachte communicatie kan
helpen om verschillende valkuilen te vermijden.
We noemen er hier twee: het onderwaarderen
van terugkoppeling, en het ondoordacht kiezen
van terminologie.
We zien in ons onderzoek niet alleen dat natuurbescherming een belangrijke motivatie voor
groen vrijwilligerswerk is, maar ook dat vrijwilligers hoge verwachtingen hebben van de impact
van hun inzet. Het belang van terugkoppeling
moeten organisaties dan ook niet onderschatten.
Vrijwilligers vinden het belangrijk om te horen
hoe enthousiast scholen waren over hun educatieve activiteiten, en wat er gebeurt met de biodiversiteitsdata die ze verzamelen. Feedback blijkt
vaak een ondergeschoven kindje en organisaties
gaan er soms vanuit gegaan dat de uitkomsten
minder uitmaken zolang het vrijwilligerswerk
‘leuk’ is. Ons onderzoek naar natuurwaarnemers
laat zien dat veel vrijwilligers meer zouden willen
horen over wat hun data betekenen voor onderzoek en beleid. Zeker in langlopende projecten
is het daarnaast belangrijk om feedback niet tot
het einde te bewaren (en zeker niet maanden na
afloop), maar om voorlopige resultaten en opvallende bevindingen te delen. Nieuwsbrieven en

een aandachtspunt. Naast de vraag of er genoeg
vrijwilligers zijn, houden natuurorganisaties
zich ook steeds meer bezig met diversiteit onder
vrijwilligers: wie bereiken we nu wel, en wie
niet? Waar liggen kansen om meer jongeren te
betrekken, of mensen die nog nooit groen vrijwilligerswerk hebben gedaan? Vanuit ons onderzoek
hierbij een aantal gedachten.
Het is absoluut waardevol voor natuurorganisaties om de vraag te stellen wie zij op dit moment
niet bereiken, en waarom niet. Onze data bevestigen het beeld dat de huidige groene vrijwilligers
een relatief hoge gemiddelde leeftijd hebben,
vaak hoogopgeleid zijn, en dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Ook in de culturele diversiteit, een onderwerp dat wij niet in het onderzoek
meenamen, zien natuurorganisaties een opgave.
Een doelstelling van meer diversiteit is dan ook
waardevol. Iedereen zou welkom moeten zijn om
zich aan te sluiten en de kans te krijgen om in
contact te komen met natuur. Daarnaast verrijkt
een diverse groep vrijwilligers ook het vrijwilligerswerk en de organisatie. Het is goed om als
je organisatie de vraag te stellen of je daadwerkelijk open staat voor meer diversiteit onder de
vrijwilligers. Het kan voor jongeren bijvoorbeeld
uitnodigend zijn om flexibeler deel te kunnen
nemen, zich minder vast hoeven te leggen op een
bepaalde dag of frequentie. Maar is de organisatie
ook bereid dit te faciliteren? Welke ruimte geven
protocollen voor nieuwe manieren van werken?
Ook het aansluiten bij motivaties, de eerste route
uit dit artikel, is een belangrijke overweging. Samenwerking met partnerorganisaties als scholen,
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wijkverenigingen en kerken of moskeeën kan
effectief zijn om een bredere groep te bereiken.
Deze organisaties en vrijwilligers hebben hun
eigen motivaties, denk aan sociaal contact, gezondheid of veiligheid in de wijk. Het aansluiten
bij deze motivaties kan tot inspirerende resultaten leiden. Zo heeft Nederland Zoemt verschillende lespakketten ontwikkeld van basisschool
tot MBO, om leerlingen te helpen om mee te
doen aan de Nationale Bijentelling. Onderschat
overigens niet dat dergelijke samenwerkingen
spannend en lastig kunnen zijn, ook voor de huidige vrijwilligers. Zo kunnen discussies over een
gebrek aan diversiteit voor huidige vrijwilligers
overkomen als een gebrek aan waardering voor
hun inzet. Wees je als organisatie bewust van dit
soort spanningen, en blijf waardering voor de
huidige vrijwilligers uitspreken.

Samenwerking is de toekomst
De vierde en laatste route die wij hier bespreken
is samenwerking tussen organisaties. Eerder
noemden wij al dat samenwerking met allerlei
maatschappelijke partners kansen schept, maar
ook binnen het groene domein liggen nog genoeg
kansen. Zo bevordert samenwerking tussen
natuurorganisaties het efficiënt gebruik van middelen en het delen van kennis, en vergroot het de
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slagkracht bij gezamenlijke doelstellingen. Ook
samenwerking met groene burgerinitiatieven is
hierbij belangrijk om te noemen. Zoals Thomas
Mattijssen eerder al in dit vakblad betoogde (april
2019) zetten veel Nederlanders zich via eigen
initiatieven in voor de groene leefomgeving, en
kunnen overheden en natuurorganisaties hen op
allerlei manieren ondersteunen. De data uit ons
onderzoek laten zien dat een aanzienlijke groep
vrijwilligers zich bij zowel natuurorganisaties als
burgerinitiatieven inzet, wat nogmaals bevestigt
dat het waardevol is de krachten te bundelen.
Binnen een landschap zijn allerlei vrijwilligers
actief, en samenwerking vanuit gezamenlijke
doelen versterkt de kracht van deze groene vrijwilligers.
Dit betekent uiteraard niet dat samenwerking altijd gemakkelijk is. Natuurorganisaties hebben beperkte middelen en willen zich soms profileren.
Met zoveel organisaties die naarstig vrijwilligers
zoeken, ontstaat het risico dat de nadruk komt te
liggen op de organisator in plaats van de activiteit, waardoor al snel competitie om vrijwilligers
kan ontstaan. Dit gaat voorbij aan de beleving van
de vrijwilligers zelf, die geregeld voor meerdere
organisaties actief zijn. Zeker nieuwe generaties
vrijwilligers verbinden zich eerder aan het doel
van een activiteit dan aan de organisator. Vanuit

organisatieperspectief ligt samenwerking dus
soms gevoelig, vanuit de vrijwilliger gedacht is
het een logische stap.

In de schijnwerpers

Wessel Ganzevoort verdedigde op 16 maart 2021
zijn proefschrift aan de Radboud Universiteit, getiteld “Green Volunteers in the Spotlight”. Riyan van
den Born was zijn promotor. Een digitale kopie is te
vinden via http://hdl.handle.net/2066/230849

De lange en trotse traditie van groen vrijwilligerswerk in Nederland moet niet betekenen dat we
dit als vanzelfsprekend gaan zien. Wat betreft de
relatie tussen vrijwilligers en de organisatie adviseren we organisaties om vrijwilligerswerk ook
altijd vanuit het perspectief van de vrijwilligers
te zien. Wij dagen natuurorganisaties dan ook uit
om met de vier routes uit dit artikel (motivaties,
communicatie, diversiteit en samenwerking) aan
de slag te gaan. Essentieel hierbij is dat de vier
routes samenhangen. Het een kan niet zonder de
ander, het is geen vrijblijvend keuzemenu. Door
oog te hebben voor de mensen achter vrijwilligerswerk, actief met hen in gesprek te gaan over
hun drijfveren en behoeften, en waardering voor
hun inzet te hebben en uit te spreken, zet je de
groene vrijwilliger in de schijnwerpers en gaan
we op een duurzame manier om met hun passievolle inzet.<
wessel.ganzevoort@ru.nl
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