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1 Managementsamenvatting 

Groene vrijwilligers spannen zich in om planten en dieren te beschermen, leveren basisgegevens 

voor wetenschappelijk onderzoek, onderhouden landschap en natuur en laten het grote publiek 

genieten van de natuur. Een goed overzicht over de aantallen vrijwilligers, hun verdeling over het 

land en de impact van hun activiteiten is echter nog niet aanwezig. Dit onderzoek geeft daartoe de  

aanzetten en geeft richting aan de te volgen weg.  

Het rapport geeft een overzicht van de kwantitatieve parameters die momenteel door groene 

organisaties gezamenlijk verzameld en gepubliceerd worden en de volledigheid ervan. Er worden 

concrete aanbevelingen gedaan voor gemeenschappelijke standaarden voor het in beeld brengen 

van vrijwilligers en de door hen uitgevoerde activiteiten.   

Om tot een gezamenlijke, goed gevulde en bruikbare database te komen is het nodig om 

succesfactoren te identificeren. In het rapport wordt voorgesteld om een  hybride systeem te 

ontwerpen, een database op een centrale plek waar voor organisaties en vrijwilligers iets te halen 

valt. Het lijkt daarbij logisch om initiatieven te ondersteunen en verder uit te bouwen die al op de 

manier weken (verspreidingsatlas.nl en de e-learning omgeving van VBNE). Beide platforms 

bieden zowel de aangesloten organisaties als de individuele vrijwilliger functionaliteiten die 

motiverend en stimulerend zijn en de gewenste gegevens boven water brengen.  

In de uitbouw van het voorgestelde systeem worden een drietal stappen onderscheiden. De eerste 

fase is gericht op het verzamelen van een beperkte set van kerndata over vrijwilligers. Dit kan in 

een groeimodel (tweede fase en derde fase) uitgebreid worden met gegevens over 

landschapsbeheer en onderhoud, gegevens over inventarisaties en monitoring en gegevens over 

het bereik (educatie en voorlichting).  

 

Om te komen tot het voorgestelde systeem dienen er voor diverse organisaties nog cruciale 

stappen te worden gezet om intern tot vollediger overzichten te komen, hiervoor worden in dit 

rapport ook concrete voorstellen gedaan. Initiatieven hiertoe verdienen ondersteuning. 

Voor de landelijke overheid, de groene vrijwilligersorganisaties en voor de provincies (verenigd in 

het IPO) loont het zich om te investeren in een eenduidiger en meer gestandaardiseerde 

vrijwilligersregistratie, waarmee de kracht van het groen vrijwilligerswerk niet alleen in beeld 

gebracht wordt maar ook verder vergroot kan worden. Er ontstaat een beter zicht op potentiële 

vrijwilligers, hetgeen cruciaal is voor de instandhouding en uitbreiding van het groene 

vrijwilligersnetwerk. De realisatie van natuurdoelen kan niet zonder groene vrijwilligers.  

  

Voor een samenvatting van de belangrijkste bevindingen verwijzen we naar bjjlage 3 (de 

tussenrapportage).  
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2 Inleiding 

Groene vrijwilligers spannen zich in om planten en dieren te beschermen, leveren basisgegevens 

voor wetenschappelijk onderzoek, onderhouden landschap en natuur en laten het grote publiek 

genieten van de natuur.  

Het aantal groene vrijwilligers wordt geraamd op 100.000. De inzet van de groene vrijwilligers 

wordt ondersteund en gefaciliteerd door natuur- en landschapsorganisaties. Deze ondersteuning 

bestaat uit het werven, binden en scholen van vrijwilligers en het beschikbaar stellen van 

materiaal, gereedschap en werkkleding. De inzet van vrijwilligers wordt door partijen erkend als 

bijzonder waardevol en onmisbaar; voor de natuur- en landschapsorganisaties zijn ‘hun’ 

vrijwilligers dierbaar, ze zijn goud waard. De organisaties willen de inzet van de vrijwilligers 

behouden en versterken. Dit betekent ook dat het vrijwilligerswerk en de ondersteuning en 

begeleiding hiervan moet meebewegen met de veranderingen in de samenleving.  

In 2015 en 2016 heeft de Tweede Kamer in het kader van de decentralisatie van het natuurbeleid 

herhaaldelijk haar zorgen uitgesproken over de continuïteit van de ondersteuning van het groene 

vrijwilligerswerk door de overheden1. Een aantal groene vrijwilligersorganisaties heeft samen met 

het rijk en de provincies het initiatief genomen om een programma te ontwikkelen, waarmee het 

groene vrijwilligerswerk een nieuwe impuls wordt gegeven. Deze intentie is in 2017 vastgelegd in 

het ”Manifest De kracht van de Groene vrijwilligers”. De ondertekening van het Manifest 

markeert de start een traject waarin een impuls wordt gegeven aan de bestaande infrastructuur 

voor groene vrijwilligers en waarbij deze verder wordt verstevigd, uitgebreid en gemoderniseerd. 

Het ”Programma de kracht van de Groene vrijwilligers” is de praktische en eerste 

uitwerking van het in 2016 ondertekende manifest. Dit programma is een gezamenlijk initiatief 

van het ministerie van Economische Zaken, IPO en de groene vrijwilligersorganisaties IVN, 

SoortenNL, Staatsbosbeheer, Boerennatuur en LandschappenNL inclusief de bij hun aangesloten 

organisaties. Andere organisaties met veel groene vrijwilligers zoals Natuurmonumenten en de 

Federatie Particulier Grondbezit worden gevraagd zich aan te sluiten. 

In het programmaplan zijn vier onderdelen opgenomen die in de eerste fase (voor 1 april 2018) 

nadere uitwerking behoeven: 

1. De benchmark vrijwilligers (dit onderzoek) 

Door systematisch en structureel data (kwantitatieve gegevens) te verzamelen over 

groene vrijwilligers kunnen deze in beeld worden gebracht, op basis waarvan 

beleidskeuzes en inspanningen onderbouwd kunnen worden.  

Kwantitatieve parameters zijn bijvoorbeeld de populatie-opbouw (leeftijden, geslacht), 

aard van de activiteiten, output, bestede uren, frequentie en dergelijke. Kwalitatieve 

parameters hebben te maken met de sociaal-maatschappelijke effecten en vallen buiten 

het kader van dit onderzoek.  

  

                                            
1 Moties Leenders/Geurts 33576, nr. 54 d.d. 22-09-2015, 34300 XIII, nr. 115 d.d. 03-12-2015 en 34550 
XIII, nr. 113 d.d. 29-11-2016. 
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2. Impactanalyse 
 

Vanuit kwalitatieve parameters wordt eenmalig een impactanalyse opgesteld en daarmee 

de maatschappelijke baten van een goed functionerend, levendig groen 

vrijwilligersnetwerk in beeld gebracht. Dit levert een onderbouwing op van het 

maatschappelijk belang van groen vrijwilligerswerk en biedt belangrijke informatie voor 

de communicatie over groen vrijwilligerswerk. Het resultaat moet goed communiceerbaar 

zijn, liefst in de vorm van compacte infographics.  

De impactanalyse wordt uitgevoerd door IPW. 

3. Onderzoek naar motivaties en drijfveren 
 

Het motivatie-onderzoek heeft als doel om voor bestaande  vrijwilligers hun drijfveren 

inzichtelijk te maken.  Het geeft een overzicht van de redenen voor actieve, groene 

vrijwilligers voor hun activiteiten. Het geeft ook inzicht waar de organisaties op in kunnen 

spelen om vrijwilligers blijvend aan zich te binden.  Dit onderzoek is uitgevoerd door ISIS 

(Ganzenvoort & van der Born, 2017).  

4. Doelgroepenonderzoek  
 

Het doelgroepenonderzoek geeft aan waar nog groepen mensen zitten die in de nabije 

toekomst betrokken kunnen worden bij groen vrijwilligerswerk. Wat zijn hun motivaties 

en interesses? Welke behoefte hebben burgerinitiatieven nu en in de toekomst? Welke 

eisen stelt ‘de nieuwe tijd’ aan participatie? De potentiele doelgroepen zijn duidelijk 

gedefinieerd en worden op verschillende manieren benaderd om zich aan te sluiten bij het 

groen vrijwilligerswerk, zowel bij de al langer bestaande organisaties als in de opkomende 

lokale burgerinitiatieven.   

Het doelgroepenonderzoek is uitgevoerd door Motivaction (Bot & Keuchenius, 2018).  

2.1 Typen vrijwilligers 

De groene vrijwilligers zijn actief in diverse natuurorganisaties die zich inzetten voor natuur en 

landschap. We onderscheiden daarin een aantal verschillende doelgroepen. In de praktijk is er de 

nodige overlap in de doelgroepen, maar de focus ligt anders.  

In overleg met de begeleidingscommissie is tijdens het onderzoek besloten de burgerinitiatieven 

niet mee te nemen in deze benchmark, ze hebben veelal en lagere organisatiegraad en dit maakt 

het momenteel moeilijk om hier gestandaardiseerd gegevens over te verzamelen. 

De tellers 
 

De tellers zijn verenigd in soortenorganisaties (en online communities) die gericht zijn op 

monitoring, onderzoek en bescherming van de Nederlandse natuur. Deze 

soortenorganisaties zijn meer dan een verzameling tellers. Ze fungeren vaak als 

kenniscentra en ze signaleren en monitoren constant de ontwikkelingen in het veld. De 

meesten ontwikkelen ook beschermings- strategieën en leveren daarover advies. Ze 

verzamelen en interpreteren op gestructureerde wijze gegevens, de data worden van kennis 
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voorzien en de resultaten vinden hun weg naar wetenschap (citizens science) en praktisch 

beheer. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn te vinden binnen SoortenNL (o.a. 

RAVON, FLORON, Zoogdiervereniging, Vlinderstichting) en SOVON. Deze tellers zijn actief 

binnen landelijke flora- en faunameetnetten (het Netwerk Ecologische Monitoring) en ze 

maken gebruik van online communities zoals waarneming.nl en telmee.nl voor het 

doorgeven van losse waarnemingen.  

De vertellers 
 

De vertellers richten zich voornamelijk op natuureducatie en voorlichting, verwondering 

over de natuur en lobby voor duurzaam natuurbehoud. Voorbeelden daarvan zijn de KNNV 

en IVN (beiden gericht op educatie en verwondering). Deze doelgroep overlapt deels met de 

tellers, ook zij communiceren over hun werk en zetten zich in voor educatie en 

natuurbehoud. De vertellers zijn deels ook actief in landschapsonderhoud en bescherming. 

IVN meet voornamelijk de middels voorlichting bereikte personen. Bij het IVN zijn het 

meestal vrijwilligers die deze cursussen geven. Ook landschapsbeheerders en 

Staatsbosbeheer hebben vrijwilligers die vertellen. Zo zijn voor Staasbosbeheer ook de 

aantallen vrijwilligers in  beeld voor ‘voorlichting en educatie’. Ze zijn echter, anders dan 

IVN, minder gericht is op de metingen van het publiek dat daarmee bereikt wordt. 

De herstellers 
 

Dit zijn de vrijwillige landschaps- en natuurbeheerders, actief in landschapsonderhoud en 

landschapsbeheer. Zij zijn actief in zowel natuurgebieden als in het landelijk en stedelijk 

gebied. Deze groep is ook actief in opbouw en onderhoud van telnetwerken (bijv. 

weidevogels), vaak in combinatie met bescherming. Voorbeelden zijn de provinciale 

landschapsbeheerorganisaties en provinciale landschappen, verenigd in LandschappenNL 

en de grote terrein beherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, prov. 

Landschappen). Deze vrijwilligers steken de handen uit de mouwen en zorgen voor 

maatwerk in het natuurbeheer. 

2.2 Overlap 

Tussen de verschillende typen vrijwilligers is er veel overlap, het zijn niet allemaal unieke 

vrijwilligers (Ganzenvoort & van den Born, 2018). De meest actieve groene vrijwilligers hebben 

een brede interesse en begeven zich dan ook tussen de verschillende typen vrijwilligers.  

 

Het uitzoeken van de exacte mate van overlap op persoonsniveau tussen de groepen stuit op 

privacy-gevoeligheid van de vastgelegde NAW-gegevens en technische uitdagingen. Dit kan alleen 

succesvol gerealiseerd worden indien het initiatief en de toestemming voor het koppelen van 

gegevens daarvoor bij de vrijwilliger zelf wordt gelegd en de technische mogelijkheden worden 

geboden.  

Wel kan geadviseerd worden over de succesvolle en laagdrempelige aanpak hiervan (zie 

hoofdstuk 11).  
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3 Vraagstelling en doel  

3.1 Vraagstelling  

Dit rapport is de uitwerking van onderdeel 1 van het programmaplan, de benchmark 

groene vrijwilligers.  

De opdrachtgever, de Directie Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van 

Economische Zaken, heeft hierbij de volgende vraagstelling geformuleerd:  

Welke kwantitatieve paramaters kunnen door groene organisaties gezamenlijk 
verzameld en gepubliceerd worden en hoe ziet de gemeenschappelijke standaard 
er uit?  

3.2 Doel 

Het doel van dit onderzoek is om te komen tot een afgebakende set van kwantitatieve, 

gestandaardiseerd verzamelde gegevens over vrijwilligers en hun activiteiten, die door de 

groene organisaties verzameld en gepubliceerd kunnen worden en waaruit (op termijn) 

relatief eenvoudig stuurinformatie te genereren is. 

 

Het onderzoek inventariseert welke kwantitatieve gegevens nu al worden verzameld, dan 

wel waar behoefte aan is, en ontwikkelt een gemeenschappelijke standaard, waaruit 

stuurinformatie relatief eenvoudig te genereren is. 

Het onderzoek levert de volgende producten 
 

• Set met eisen voor gemeenschappelijke gegevens. 

• Set met stuurinformatie. 

• Set met gemeenschappelijke kwantitatieve gegevens.  
• Richtlijnen voor ontwerp van metadatabase. 
• Adviezen voor te ontwikkelen systeem. 
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Wat valt er niet onder het onderzoek 
 

• Het bouwen en vullen van een metadatabase, als ook het opzetten van een 

systeem om deze database heen voor invoer en uitsluiting van gegevens valt niet 

onder deze opdracht. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zullen 

vervolgstappen leiden tot verdere concretisering. Het vullen van de database zal 

door de organisaties zelf worden gedaan. 

• Individuele vastlegging van alle vrijwilligers over organisaties heen. Het 

uitzoeken van de exacte mate van overlap op persoonsniveau tussen de groepen 

stuit op privacy-gevoeligheid van de vastgelegde NAW-gegevens en technische 

uitdagingen. Dit kan waarschijnlijk alleen succesvol gerealiseerd worden indien 

het initiatief en de toestemming voor het koppelen van gegevens daarvoor bij de 

vrijwilliger zelf wordt gelegd en de technische mogelijkheden worden geboden. 
• Het kapitaliseren van de inzet van vrijwilligers. 
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4 Werkwijze 

4.1 Gesprekken en ingevulde enquête  

De typen vrijwilligers voor de Benchmark zijn de organisaties voor Groene Vrijwilligers, 
onderverdeeld in de tellers, vertellers en herstellers.  
 
Beroepskrachten binnen de vrijwilligersorganisaties zijn benaderd voor een gesprek waarin een 
enquête werd doorgenomen en zover mogelijk ingevuld. Dit zijn personen die zich voornamelijk 
richten op het faciliteren van het vrijwilligerswerk en/of het administratieve deel 
(vrijwilligersregistratie). Op basis van het gesprek werd de aangevulde enquête toegesneden op de 
specifieke doelgroep en werd vervolgens opnieuw aangeboden met het verzoek deze aan te vullen 
op nog niet ingevulde vragen.  
De grotere organisaties per typen vrijwilligers werden persoonlijk bezocht door de 
projectmanager en een collega voor een interview. Kern van het gesprek vormt het beoordelen 
welke gegevens bruikbaar of benodigd zijn voor het vaststellen van de kwantitatieve parameters. 

 
De volgende organisaties (met tussen haakjes geïnterviewde personen) werden bezocht:  

 

Herstellers 
• Natuurmonumenten (Astrid de Beer & Nelleke Cornips) 

• Staatsbosbeheer (Paul Terstegge) 

• LandschappenNL 

§ Koepelorganisatie 2 (Rob Meijers & Sascha van Breukelen) 

§ Landschap Noord-Holland 2 (Tetje Falentijn)  

§ Landschapsbeheer Gelderland (Arianne Doeleman) 

 
Vertellers 

• IVN (Rien Cardol & Wilma Tichelaar) 

• KNNV (Kai Waterreus & Yvonne van Putten) 

 

Tellers 
• RAVON (Ronald Laan & Peter Frigge) 

• FLORON (Baudewijn Odé) 

• Zoogdiervereniging (Neeltje Huizinga & Roline Eikelboom) 

• Vlinderstichting (Kars Veling) 

• SOVON (Carolyn Vermanen & Albert de Jong) 

 

Van de koepelorganisatie LandschappenNL is geen ingevulde enquête ontvangen. In overleg zijn 

enkele velden gevuld op basis van een interne impactmeting (referentie opnemen).  

In afwijking van de offerte is om tijdredenen, in overleg met de begeleidingscommissie, de 

boerennatuur.nl niet benaderd. Burgerinitiatieven zijn vanwege het zeer variabele karakter en 

tijdgebrek niet benaderd 

 
 

                                            
2 Deze beide organisaties zijn telefonisch of per Skype benaderd 
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4.2 Uitwerking 

Eisen, wensen en stuurinformatie 

Voor het onderzoek zijn eisen opgesteld en deze zijn tijdens de gesprekken en op basis van 

ingevulde enquêtes aangescherpt dan wel aangepast. 

Hoofdstuk 5 bevat een overzicht van eisen en wensen. 

 In hoofdstuk 6 wordt een beeld geschetst van stuurinformatie. 

Gegevensverzameling/te ontwerpen database 

N.a.v. de gesprekken zijn de gehanteerde standaarden in beeld gebracht per organisatie.  

Hoofdstuk 7 vat de resultaten van de algemene vragen uit de enquête samen.  

  

De overige vragen zijn gericht op een drietal onderdelen: 

 

-basisgegevens over het bereik van activiteiten 

Hierbij gaat het om het aantal burgers dat bereikt en actief betrokken wordt via 

activiteiten. Te denken valt aan jeugd en jongeren, activiteiten voor volwassenen 

(cursussen, lezingen, excursies, activiteitendagen, landelijke dagen, tijdschriften, 

persberichten en media-optredens).  Gemeten wordt vooral het bereik dat gerealiseerd 

wordt door de inzet van vrijwilligers, hetgeen anders is datgene wat door beroepskrachten 

in gang gezet wordt.  

Daarnaast kan het bereik van volgers/sympathisanten in social media voor een deel van 

de organisaties gemeten worden, evenals het aantal bezoeken aan de websites.  

De resultaten staan in hoofdstuk 10 Wie worden er bereikt? 

 

-basisgegevens over wat er wordt gerealiseerd, evt. gekoppeld aan de inspanning  
Hierbij ligt de focus op het resultaat wat er in het veld bereikt wordt, zoveel mogelijk 

gekoppeld aan de inspanningen van de betrokken groene vrijwilligers. . De basisgegevens 

die uitgevraagd worden betreffen vooral de output, hierbij valt te denken aan parameters 

als het aantal kilometers telroute, oppervlakte gebied, uren veldwerk, aantallen geredde 

dieren/nesten, kilometers onderhouden heggen, afgezette knotbomen etc. Deze worden 

gekoppeld aan het aantal ingezette vrijwilligers en een analyse van de populatie-opbouw 

van het corps vrijwilligers per organisatie, waar mogelijk opgesplitst naar individuele 

projecten. Duidelijk moet ook zijn of het inschattingen betreft of berekende cijfers. 

De resultaten staan in hoofdstuk 9 Wat wordt er bereikt? 

 

-basisgegevens over het bereik van activiteiten 

Hierbij gaat het om het aantal burgers dat bereikt en actief betrokken wordt via 

activiteiten. Te denken valt aan jeugd en jongeren, activiteiten voor volwassenen 

(cursussen, lezingen, excursies, activiteitendagen, landelijke dagen, tijdschriften, 

persberichten ne media-optredens. Daarnaast kan het bereik in social media voor een 

deel van de organisaties gemeten worden, evenals het aantal bezoeken aan de websites.  

De resultaten staan in hoofdstuk 10 Wie worden er bereikt? 
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Presentatie  

• Er worden voorstellen gedaan voor een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke terugkoppeling 

van de gegevens voor de aangesloten gebruikers.  

• Daarnaast worden richtlijnen gegeven voor een te ontwerpen metadatabase en adviezen 

gegeven voor een systeem die door de betrokken organisaties met enige regelmaat eenvoudig 

is aan te passen.  

 

De voorstellen en richtlijnen zijn opgenomen in hoofdstuk 11 “Hoe organiseren we deze 

gegevens”. 
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5 Eisen en wensen 

Eisen en wensen ten aanzien van de te ontwerpen metadatabase zijn deels vooraf gedefinieerd 

en/of tijdens de gesprekken. Deels zijn ze ook uit de enquête gegevens voortgekomen.  

De lijst beschouwt niet alleen de metadatabase en het systeem erom heen (hoe data erin en eruit), 

maar ook de gebruikers. Splitsing in functionele en technische eisen vindt niet plaats vanwege het 

arbitraire karakter van zo’n indeling. 

5.1 Eisen 

 
• Éénduidige definities van termen 

• Database en systeem maken gebruik van overheidsstandaarden 

• Minimale set gegevens om stuurinformatie mogelijk maken  

• Beveiliging persoonlijke gegevens conform AVG  

• Organisaties vullen de gemeenschappelijke gegevens periodiek volgens een overeen te 

komen regime 

• Éénvoudig uitwisselformaat gegevens 

• Laagdrempelige toegang voor gebruikers 

• Waar mogelijk voortbouwend op bestaande systemen 

• Flexibel (mogelijk om organisaties later aan te sluiten, nieuwe type gegevens later toe te 

voegen of bestaande te wijzigen, verwijderen 

 

5.2 Wensen 

 
• Maakt bij voorkeur gebruik van gegevens die nu al verzameld worden 

• Administratie van organisatie moet éénvoudig de gegevens in een uitwisselformaat 

kunnen aanleveren. 

• Organisaties richten een governance organisatie (kan lean) op die zorgdraagt voor beheer 

en doorontwikkeling van het gemeenschappelijk systeem. 
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6 Stuurinformatie  

De verzamelde gegevens moeten (op termijn) stuurinformatie opleveren voor de groene 

organisaties en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. 

Eigen ervaring en gesprekken met de organisaties en de begeleidingscommissie leverde de 

volgende aanbevelingen op. 

 

Algemeen 
 

Enkele jaren geleden is het natuurbeheer gedecentraliseerd en zijn er meer 

verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid naar de provincies gedelegeerd. Er is 

behoefte aan stuurinformatie op provinciaal niveau.  

 

Vrijwilligers 
 

Het aantal vrijwilligers is belangrijk. Kwantificeren van achterban (staan achter visie van 

de organisaties) voor algemene doel 'verbeteren leefomgeving', of meer specifieke, is 

nodig voor politieke druk. Het belang van leden 'de ogen en oren in het veld' kan beter 

naar voren worden gebracht, zeker in als ook de landelijke spreiding (b.v. provincies) 

bekend is.  

Geslacht en leeftijdsopbouw (vastgelegd in het geboortejaar) geven belangrijke informatie 

over de vrijwilligerspopulatie.  

Gecombineerd met ruimtelijke spreiding en (op termijn) potentiële vrijwilligersgegevens, 

en motiverende factoren kan dit leiden tot zeer gedetailleerde stuurinformatie.   

Kennis en ervaring worden door veel organisaties genoemd. In potentie levert dit 

informatie op waardoor de vrijwilligerspopulatie efficiënter kan worden ingezet. 

Certificering valt hier ook onder. In de praktijk struikelt men over hoe deze éénduidig te 

definiëren en in te vullen.  

Bovengenoemde informatie is ook nodig om met behulp van de vrijwilligerspool efficiënt 

potentiële vrijwilligers en nieuwe leden of donateurs te benaderen. 

  

Tellers 
 

Per organisatie van de 4 belangrijkste telprojecten gegevens als (protocol, soort, aantal 
waarnemingen). Aansluitend op meetdoelen van de overheid (CBS, 2017): soort, 

kwaliteit aantalstrend NL (of provincie), verspreiding 10x10km, % geactualiseerd na x 
jaar. 

 

Vertellers 
 

Het uitdrukken van het bereik (aantal bereikte personen per doelgroep) wordt als 

belangrijk ervaren. Hiervoor biedt IVN het meest gedetailleerde format van gegevens. 
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Herstellers 
 

Uitdrukken van de impact van herstellers wordt als belangrijk ervaren, zowel voor sturing 

binnen eigen organisatie als over de organisaties heen. De wijze van vastleggen verschilt 

per organisatie. Vaak wordt er getracht de impact in uren werk uit te drukken.  

 

Overig 
 

Opnemen van aantal MBO/HBO/WO stagiaires in de gemeenschappelijke gegevens set 

benadrukt de maatschappelijke relevantie/rol van de groene organisaties. 
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7 Algemene resultaten  

De organisaties registreren slechts wat (hoogst) noodzakelijk is voor interne sturing. Bij 

koepelorganisatie LandschappenNL is geen vrijwilligersadministratie aanwezig. Wel worden 

metagegevens van de provinciale organisaties verzameld. IVN heeft een ledenadministratie 

waarin een deel van de vrijwilligers is aangegeven met functie voor lokale afdeling. Periodiek 

worden er via enquêtes gegevens opgevraagd. Terreinbeherende organisaties kennen vaak alleen 

de coördinator van vrijwilligersgroepen.  

Het vastleggen van gegevens van vrijwilligers en (soms) activiteiten gebeurd op zeer verschillende 

wijze. Genoemd zijn: SQL, een CRM van Salesforce, Exact, Exact synergie, excel lijsten, Outlook 

contacten folder, Procurios, Postgresql, Afas, Corpex, Excel en soms combinaties van deze. Ook 

onbekend of in beheer bij een lid is genoemd. Details over activiteiten worden veelal in andere 

systemen vastgelegd en beheerd door andere medewerkers dan die de van de 

vrijwilligersadministratie. Vaak werd aangegeven dat men niet zit te wachten op verandering.  

Bovengenoemde ‘technieken’ zijn echter allen instaat tot éénvoudige uitvoer in excel of csv 

formaat. Geadviseerd wordt een beperkte set aan gegevens uit te vragen.  

 

Er is moeheid bij de organisaties voor (alweer) het invullen van een enquête, aanleveren van 

gegevens in relatie tot onderzoeken waarvan de directe concrete meerwaarde niet tastbaar is. De 

medewerkers van deze groene organisaties zijn veelal zeer gedreven, zitten krap in hun tijd en 

sturen daarbij op acties die directe meerwaarde hebben voor de vrijwilligers of organisatie. 

 

Bij opzet van dit onderzoek zijn de organisaties ingedeeld bij de vrijwilligersgroep waarvan 

verwacht werd dat zij die voornamelijk hadden. Vooral terreinbeherende instanties hebben naast 

herstellers ook vaak vertellers en tellers. Soortenorganisaties tellen voornamelijk en doen beperkt 

aan andere activiteiten. IVN vertelt hoofdzakelijk. KNNV inventariseert vooral. Vertellen aan 

derden heeft mindere prioriteit, men is gericht op leden die van elkaar leren. 

De initiële indeling (tellers, herstellers en vertellers) blijft in alle gevallen een sterke 

vereenvoudiging. Groene vrijwilligers zijn veelzijdig en vaak actief op verschillende fronten en ook 

in meerdere organisaties (Ganzenvoort & van den Born, 2018). Belangrijk is om de verschillende 

rollen/functies van vrijwilligers apart vast te leggen in de vrijwilligersregistratie, daarme wordt de 

veelzijdigheid benadrukt . 

 

Organisaties kennen verschillende indelingen in typen vrijwilligerswerk. Natuurmonumenten 

onderscheidt beheer('herstellers'), publieksactiviteiten (met name 'vertellers'), inventarisatie 

('tellers'), ondersteunende werkzaamheden (b.v. kantoorvrijwilligers), en belangenbehartiging 

(van beoordeling krantenartikelen tot lobby). Staatsbosbeheer onderscheidt: beheer en 

onderhoud, voorlichting en educatie, inventarisatie en monitoring, administratieve organisatie 

(administratie/ kantoorvrijwilligers, bibliotheek), BOA en overige (o.a. timmerlieden, schippers, 

natuurfotografen, molenaars). 

In dit onderzoek hebben we ons beperkt tot de bekende 3 groepen (tellers, vertellers en 

herstellers), die overigens ook veruit de grootste zijn.  

Voor de organisaties is het van belang om de definities van typen vrijwilligerswerk, in termen van 

‘wat wordt er geteld’ op elkaar af te stemmen. Daarnaast moeten er meer typen vrijwilligerswerk 

door 1 persoon kunnen worden uitgevoerd b.v. een timmerman (nu categorie ‘overig’ bij 

Staatsbosbeheer) kan ook opgevoerd worden bij ‘beheer en onderhoud’. Een baliemedewerker 

kan zowel administratief als voorlichtingswerk doen.  
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8 Gegevens over vrijwilligers  

8.1 Wat is vastgelegd 

De organisaties hebben NAW gegevens vastgelegd over hun achterban. Dat kunnen donateurs, 

leden of deelnemers aan activiteiten zijn. Tabel 1 geeft een overzicht va de volledigheid van de 

vastgelegde gegevens per doelgroep en de aanbeveling welke sommaties geschikt zijn voor 

opname in een metadatabase. 
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NAW	 ●●●●●	 ●●●●●	 x x ○ ? ●●●●●	 ●●●●●	 ○○○○ ○○○○ ○○○ ○○○ 
Postcode	 ●●●●●	 ●●●●●	 x x ○ ? ●●●●●	 ●●●●●	 ○○○○ ○○○○ ○○○ ○○○ 
Geslacht	 ●●●●●	 ●●●●●	 x x x ? ●●●●●	 ○○○○ ○○○ ●●●●●	 ○○○○ x 
Geboortejaar	 ○○○○ ●●●●●	 x x x ? ○○○ ○○○○ ○ ○○○○ ○○ x 
Mailadres	 ○○○○ ●●●●●	 x	 ●●●●●	 ○ ? ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●●●●●	 ○○○○ ○○○ 
Interesse/kennis	 x ○ x x x ? ? ? ? 0 ?	 ○○ 

 

Tabel 1. Centraal vastgelegde gegevens van vrijwilligers per organisatie:  

?= onbekend, x = geen, ○	= 1-25%, ○○=26-50%, ○○○=51-75%, ○○○○=76-99%, ●●●●●=100% 

Uit de enquêtes komt een beeld naar voren dat de meeste betrokken organisaties datgene hebben 

opgenomen wat nodig is om met hun achterban in contact te blijven. De meest gedetailleerde 

informatie treffen we aan bij de Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, KNNV en Sovon. Naast 

NAW en andere contactgegevens worden daar ook cursus en behaalde certificaten vastgelegd.  

Voor de LandschappenNL, Landschap Noord-Holland, Landschapsbeheer Gelderland en IVN 

geldt dat deze gegevens minder van belang zijn, b.v. omdat er alleen contact is met coördinatoren 

of dat deze gegevens wel bekend zijn in aangesloten afdelingen/verenigingen.  IVN geeft aan dat 

gegevens van leden allemaal volledig in de ledenadministratie staan. In deze ledenadministratie  

staat voor een deel  van de vrijwilligers een  functie voor lokale afdeling. De inzet is om meer 

vrijwilligers in detail vast te leggen. 

Veel administraties zijn echter minder goed ingericht op analyse van de samenstelling van hun 

achterban. Daarvoor zijn bijv. de parameters ’geslacht’, ‘geboortejaar’ en ‘interesse/kennis’ van 

groot belang.  

Bovengenoemde basisadministratie van vrijwilligers werd ook vastgesteld door Bureau 

Roetemijer 2016. 
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8.2 Aanbevelingen 

• Voorgesteld wordt om een gelimiteerde set van gegevens over vrijwilligers op te nemen in 

een metadatabase: hoeveel actieve vaste vrijwilligers, aantal incidentele vrijwilligers, 

samenstelling (geslacht, leeftijd etc.), kennis en functie. Splits resultaten uit naar 

provincies (via de postcode).  

• Daarbij gaat het in de metadatabase om opslag van overzichten over de parameters 

(NAW, postcode, geslacht, geboortejaar, interesse/kennis). De overige parameters 

worden in de lokale databases van de organisaties beheerd opgeslagen voor eigen gebruik, 

opname in de metadatabase levert geen meerwaarde op. Bij persoonsgegevens dient men 

rekening te houden specifieke beveiligingsaspecten (AVG). 

• Focus intern, per organisatie, op een gedegen vrijwilligersregistratie. Veel organisaties 

werken intern nog met verschillende, versnipperde lijstjes en systemen. Staatsbosbeheer 

en SOVON hebben deze zaken aardig op orde, voor veel organisaties valt hier nog heel 

veel winst te behalen. Dit vergt tijd maar verdient intern wel meer aandacht. 

• Ken uw achterban: neem altijd zoveel mogelijk de vertrekredenen van vrijwilligers op 

gestandaardiseerde wijze op (overlijden, geen tijd, geen motivatie, financiële 

overwegingen), hetzelfde geldt voor de startredenen. Op deze wijze is voor de organisaties 

analyse van hun typen vrijwilligers mogelijk. “Het ligt voor de hand in te zetten op NAW 

en postcode-gegevens. Leg daarnaast zoveel als mogelijk geslacht en waar mogelijk ook 

geboortejaar vast en zorg ervoor dat de betrokken daar iets voor terug krijgt. 
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8.3 Toepassingen en voorbeelden 

• Met de aanbevelingen wordt het mogelijk om te komen tot een heldere presentatie van 

basisgegevens. Dit leidt tot eenvoudig te reproduceren en eenvoudig in te vullen gegevens 

waarbij diverse organisaties van elkaars regionale aanpak (en verschillen) kunnen leren. 

Bovendien geeft het provinciale overheden en afdelingen inzicht in potentieel en 

ontwikkelingen daarin.  

• Met de aanbevelingen zijn analyses mogelijk van de leeftijdsopbouw en de kwaliteiten van 

de vrijwilligers en over de instroom en uitval onder de achterban.  

• De aanbevelingen leveren relevante stuurinformatie voor de betrokken organisaties. Een 

voorbeeld is uitgewerkt in figuur 1, daarbij is de verdeling van leden van een organisatie 

(in dit geval IVN) over het land weergegeven, zoals in absolute aantallen als in aantallen 

die zijn gecorrigeerd voor inwonersaantallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Verdeling leden per provincie (IVN). Weergave op basis van absolute aantallen (links) 
of gecorrigeerd naar inwoneraantal (rechts).  

 



20 
 

9 Wat wordt er bereikt? 

Dit gaat om concrete gegevens over het resultaat wat er in het veld bereikt wordt, zoveel mogelijk 

gekoppeld aan de inspanningen van de betrokken groene vrijwilligers.  

Dit zijn metadata die rechtsreeks in een database opgenomen kunnen worden en daarnaast ook 

voorzien worden van omrekeningsfactoren (bijv. de benodigde ureninspanning). Het is gericht op 

kwantificering van monitoringsprojecten en op de directe effecten in landschap. Met de geleverde 

inspanning kan de waarde van het vrijwilligerswerk zichtbaar gemaakt worden. 

9.1 Wat is vastgelegd 

• Voor de tellers zijn er goede gegevens wat er opgeleverd wordt. Zij werken in het 

algemeen via gestandaardiseerde protocollen voor monitoring. De protocollen zijn 

ondergebracht in de NDFF en de vrijwilligers zijn op de hoogte hoe vaak ze het veld in 

moeten, welke tijdsinspanningen er voor een bepaald project verwacht worden 

(intensiteit van het onderzoek) en hoe ze de gegevens aan moeten leveren. Gegevens 

worden verwerkt in rapportages, bijv. in de jaarlijkse overzichten van het netwerk 

Ecologische Monitoring NEM-rapportage (CBS, 2017). 

• Voor de herstellers worden zaken bevraagd via jaarlijkse enquêtes (Landschappen en 

Landschapsbeheer) of intern vastgelegd (Staatsbosbeheer). Staatsbosbeheer zoekt daarbij 

zoveel mogelijk aansluiting op de eenheden in de SNL-methodiek 

• Bij Natuurmonumenten is wel een overzicht van de groepen die in het veld actief zijn, 

maar de resultaten worden niet concreet gemeten.  

9.2 Aanbevelingen  

• Sluit voor de tellers aan op de gegevens in de jaarlijkse NEM-rapportages. 

• Splits resultaten, waar mogelijk, uit naar provincies  

• Neem alleen meta-informatie op, beheer de details lokaal.  

• Harmoniseer eerst intern de categorieën voor de herstellers en bepaal de 

gemeenschappelijke parameters. 

• Zorg voor een heldere en aantrekkelijke presentatie van de resultaten van organisaties: de 

impact en zichtbare effecten in het landschap, de landelijke meetgegevens van soorten, 

waar mogelijk gekoppeld aan inspanningen van de vrijwilligers. Dit kan bijvoorbeeld 

worden uitgedrukt in uren, afgelegde kilometers, geïnventariseerde oppervlakte, lengte 

beheerde lijnvormige elementen en getelde trajecten/monitoringplots. Zie 11.2 voor een 

voorstel van de op te nemen parameters.  

9.3 Toepassingen en voorbeelden 

• Kan dienen voor gebruik op zowel landelijke als provinciale schaal. 

• Een heldere presentatie geeft alle gebruikers inzicht de waarde van het vrijwilligerswerk.  

• Een voorbeeld is uitgewerkt in figuur 2, daarin zijn de kerncijfers voor het landelijke 

meetnet reptielen uit 2017 samengevat.  

• Een tweede voorbeeld is het inzichtelijk maken van de ecologische waarde van knotwilgen 

in het Nederlandse landschap (figuur 3).  
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• Bovengenoemde voorbeelden is een selectie uit wat mogelijk is. Voorbeelden  van meer 

bereikmetingen van diverse organisaties zijn te vinden in hun jaarverslagen. 

 

 

 
 

Figuur 2. Het landelijk meetnet reptielen 2017 in een notendop.  

Voorbeeld van aantrekkelijk presentatie van metadata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: vrijwilligers onderhouden >600.000 knotbomen in NL – deze knotbomen bieden 
broedgelegenheid voor 50% van de landelijke populatie steenuilen 
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10 Wie worden er bereikt? 

Bereikmetingen geven informatie over wie de activiteiten bezoeken (veelal een breed publiek 

waaronder potentiële vrijwilligers, zie figuur 4 en figuur 6) en de naamsbekendheid onder 

burgers. Deze gegevens zijn veelal eenvoudig op te halen en vooral voor intern gebruik. De kracht 

zit in de onderlinge vergelijking tussen organisaties. Dit levert belangrijke stuurinformatie voor 

tellers en vertellers bijvoorbeeld over actuele en potentiële vrijwilligers. Bereikmetingen zijn voor 

de herstellers iets minder van belang, zij zijn vooral gebaat bij impactmetingen (zie onderdeel 2)).  

10.1 Wat is vastgelegd? 

• Vrijwel alle organisaties hebben overzichten of kunnen inschattingen maken over het 

bereik van de door hen gegeven opleidingen, lezingen, cursussen en excursies. 

• Voor de vertellers en herstellers is het belangrijk om daarbij ook het bereik onder 

jongeren apart te meten of weer te geven. 

• LandschappenNL en IVN hebben bruikbare indeling, die voor vrijwel alle organisaties 

werkbaar zijn.  

10.2 Aanbevelingen 

• Haal uit de jaarverslagen of jaarlijkse enquêtes de overzichten van gegeven opleidingen, 

lezingen, cursussen en excursies.  

• Sluit aan bij de indeling zoals die gehanteerd wordt d0or IVN, aanvullen met enkele 

parameters uit de enquêtes van de Landschappen. 

• Voor de soortenorganisaties: 

o Organiseer voor de aangesloten organisaties een scholing voor optimaal gebruik 

van analyse-tools voor social media. Focus intern op analyses van de eigen 

achterban. Deze informatie over potentiële leden/donateurs en vrijwilligers kan 

gebruikt worden voor werving en marketing. Deze scholing en focus passen 

uitstekend in de betere facilitering van groene vrijwilligers zoals benoemd in het 

Manifest Groene Vrijwilliger.  

o Neem jaarlijks, zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip, de tussenstanden op voor 

social media in de meta-database.  

o Het bereik via sociale media is eenvoudig te meten en af te zetten tegen het aantal 

vrijwilligers  

o Ken uw achterban. Social media bevatten toegankelijke en gemakkelijk 

opvraagbare analyse-tools die maar mondjesmaat door de organisaties 

geraadpleegd worden. Hier valt veel winst te behalen. 
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10.3 Toepassingen en voorbeelden 

• Voor interne marketing is het van belang om inzicht te hebben in niet alleen de 

donkergroene vrijwilligers, maar ook in de potentiële vrijwilligers. Het profiel van de 

organisatie speelt daarbij een belangrijke rol. In figuur 4 zijn enkele verschillen tussen de 

soortenorganisaties (tellers) weergegeven, die stuurinformatie levert voor de interne 

communicatie- en marketingstrategie Opmerkelijk is daarbij de positie van bijv. de 

Vlinderstichting voor wat betreft het aantal facebook volgers. Kennelijk slaagt de 

Vlinderstichting erin een breed publiek van geïnteresseerden te bedienen. Figuur 5 geeft 

een beeld van de populariteit van diergroepen in een publieksproject voor teller in tuinen 

(www.tuintelling.nl) 
 

 
 

Figuur 4. Vergelijking van bereikmetingen tussen de groep van tellers.  

Via social media worden meer en nieuwe potentiële vrijwilligers bereikt. 

 

 
 

Figuur 5 Tuintelling, getelde soortgroepen in 2017 (N=3.843 tuinen) 
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• In figuur 6 is de leeftijdsopbouw van donateurs en Facebook-volgers met elkaar 

vergeleken binnen een organisatie (in dit geval RAVON) weergegeven. Dit geeft 

stuurinformatie voor de organisatie en kan leidend zij bij het aanboren van nieuwe 

vrijwilligers.  

•  

 

 
 

Figuur 6. Vergelijking van leeftijdsopbouw in de achterban van RAVON.  
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11 Via social media wordt een jongere achterban bereikt (gegevens 
2014)Hoe organiseren we deze gegevens? 

11.1 Uitgangspunten en richtlijnen voor te ontwerpen metadatabase 

Onderstaand staan de richtlijnen en uitgangspunten voor de ontwerpen metadatabase en  
het systeem om data te bewerken, output te genereren en het beheer uit te voeren. 

11.1.1 Richtlijnen 

 
• Neem de individuele vrijwilliger als uitgangspunt. Deze dient zich aan te kunnen melden 

zonder organisatie of behorende bij 1 of meer organisaties. Dat betekent dat contactgegevens 

gegevens opgenomen moeten kunnen worden voor b.v. vrijwilligers die niet bekend zijn bij 

organisaties. Voordelen zijn:  
• dit is de enige manier om in de toekomst meer te kunnen zeggen over de unieke 

vrijwilligers. 
• zicht op de nu onbekende potentiële vrijwilligers en werkgroep vrijwilligers. Van 

deze laatste groep is bij de landschapsbeherende organisaties veelal alleen de 

coördinator bekend. 

• Gebruik als basis voor het te ontwikkelen systeem de VBNE e-learning omgeving. Dit systeem 

biedt de mogelijkheid voor zowel vrijwilligers als organisaties om gegevens in te voeren, te 

wijzigen en te verwijderen, is aantrekkelijk (leeraspect) en is bekend bij de grote 

terreinbeherende instanties en IVN.  
• Ontwikkel de metadatabase en begeleidend invoer- en uitvoersysteem stap voor stap (zie 

hieronder de fasering) . 
• Maak het aantrekkelijk voor vrijwilligers om eigen gegevens en voor groene organisaties om 

metadata over vrijwilligers aan te leveren en te updaten; laagdrempelig, gebruiksvriendelijk 

met eenvoudige terugkoppelingen van interessante informatie. Zorg dat door het aandragen 

van gegevens men het gevoel heeft er bij te horen.  
• Zorg voor een heldere en aantrekkelijke presentatie van de resultaten van organisaties: de 

impact en zichtbare effecten in het landschap, de landelijke meetgegevens van soorten, waar 

mogelijk gekoppeld aan inspanningen van de vrijwilligers. Dit kan bijvoorbeeld worden 

uitgedrukt in uren, afgelegde kilometers, geïnventariseerde oppervlakte, lengte beheerde 

lijnvormige elementen en getelde trajecten/monitoringplots. Voor een voorstel van de op te 

nemen parameters zie paragraaf 11.2.  

• Erken beperkingen b.v. ook met bovengenoemde aanpak krijg je geen of zeer beperkt zicht op 

de éénmalige vrijwilligers, daarvoor blijft een telling/inschatting van de organisatie nodig. 

• Het systeem dient flexibel te zijn (zowel toevoegen organisaties als gegevens moet mogelijk 

zijn). Wees niet te terughoudend om bij veranderde inzichten te komen tot andere, gewijzigde 

gegevens. Ook moet het mogelijk zijn om andere groepen vrijwilligers (b.v. BOA, 

administratieve organisatie, of nu ‘overig’(b.v. timmerlieden)) op te nemen. 

• Versta elkaar: bepaal eenduidige definities van begrippen op basis van discussies met 

belanghebbenden. 

• Streef naar exacte cijfers. Nu zijn het soms schattingen. Het bewerken (b.v. optellen) van 

cijfers met elk een onbekende schattingsfout maakt het resultaat over alle organisaties heen 

geheel minder betrouwbaar. 
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11.1.2 Uitgangspunten 

 

• Éénduidige definities van termen, eerst logisch daarna technisch. 

• Database en systeem maken gebruik van overheidsstandaarden. 

• Minimale set gegevens om stuurinformatie mogelijk maken.  

• Neem eigenschappen van gegevens op zoals: exact/geschat/onbekend, van/tot. 

• Éénvoudig uitwisselformaat gegevens (b.v. excel, csv). 

• Voorzie het systeem van standaard rapportages. 

11.2 Fasering  

Om de realisatie beheersbaar te houden stellen we een fasering van werkzaamheden voor.  

11.2.1 Eerste fase kerndata vrijwilligers 

De volgende gegevens kunnen worden opgenomen: 

 

• Contactgegevens vrijwilliger 

• Aantallen vrijwilligers (verdeeld over 3 vrijwilligersgroepen en totaal)   

• Kennis en kunde  

• Opleidingscertificaten  

• Postcode 3 

 

Door de keuze voor individuele vrijwilliger als uitgangspunt, zal deze zich ook met zijn  

contactgegevens moeten kunnen aanmelden. Aandachtspunten hierbij zijn:  

• AVG: goede beveiliging, afspraken, autorisatie, etc., vrijwilliger (toestemming voor 

gebruiksdoelen, recht op wijziging, verwijdering etc). 

• Naam en contactgegevens vrijwilliger zonder organisatie worden vastgelegd in 

metadatabase en die van vrijwilliger met 1 of meer organisaties bij 1 van deze 

organisaties. 

• Synchronisatie van deze naam en contactgegevens. De koppeling kan op verschillende 

manieren vorm gegeven worden (nu door naam en emailadres). 

 

Voor deze fase adviseren wij de organisaties éénduidige definities te definiëren over wat zijn 

verstaan onder de 3 typen vrijwilligers. Daarnaast dient er ook afstemming te komen over het 

tellen van vrijwilligers die onder meerdere vrijwilligerstypen vallen. 

 

Ook voor de velden ‘kennis en kunde’ en ‘opleidingscertificaten’ zal men onderling moeten 

overleggen om eenduidige definities en waarden te bepalen. 

De postcode wordt meegenomen om de provincie te bepalen en daarmee te voldoen aan de 

behoefte om stuurinformatie op decentraal niveau beschikbaar te hebben. Op dit moment zijn 

niet alle organisaties (b.v. Natuurmonumenten) op provinciaal niveau georganiseerd. Overlegd 

kan worden of zij bij aanhaken bereidt zijn om (ook) provinciaal gegevens bij te gaan houden. 

                                            
3 Advies is om hierbij de postcode van de woonplaats aan te houden, bekend is dat niet alle activiteiten 
in en rond de woonplaats zich afspelen. Accepteer hier enige ruis bij provinciale weergave. 
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11.2.2 Tweede fase impactgegevens 

De volgende gegevens kunnen worden opgenomen: 

 

• Beheer en onderhoud gegevens  

• Gegevens over inventarisaties en monitoring. 

 

Al deze gegevens adviseren wij nog nader te definiëren.  

Voor beheer en onderhoud gegevens lijkt de indeling van LandschappenNL (invulformat 

kerndata vrijwilligers landschapsbeheer) de meest toepasbare. Overleg echter ook of een op SNL 

gebaseerde (en als mogelijk in CMSi opgenomen) indeling zoals voorgesteld door Staatsbosbeheer 

meer voordelen biedt.  

 

Attentiepunt is ook de term onderbouw en bovenbouw middelbare school in relatie tot vrijwilliger 

boven de 14 jaar. 

 

Gegevens over inventarisaties en monitoring adviseren wij nader te definiëren. Een voorstel kan 

zijn om per (tellende) organisatie van de 4 belangrijkste telprojecten gegevens als (protocol, en 

per soort: naam, aantal waarnemingen, kwaliteit aantalstrend NL (of provincie), verspreiding 

10x10km, % geactualiseerd na x jaar, op te nemen. 

 

In deze fase zullen de details van de koppeling tussen vrijwilliger en bovengenoemde 

impactgegevens gedetailleerd moeten worden. 

11.2.3 Derde fase bereikgegevens en overige gegevens 

De volgende gegevens kunnen worden opgenomen: 

• Gegevens over educatie en voorlichting.  

• Overige relevante gegevens: 

o b.v. zie eerder genoemd aantallen stagiaires 

o Kijk naar uitkomsten andere onderzoeken (b.v. motivatie). Bepaal op grond 

daarvan wat er moet worden vastgelegd om hiervoor stuurgegevens te krijgen.  

o Overige vrijwilligers typen 

 

Ook deze begrippen adviseren wij nader te definiëren. 

Gegevens over educatie en voorlichting kunnen conform de bereikmeting van IVN worden 

vastgelegd (de Koning, 2017). Met een kleine aanpassing is het mogelijk nodig om 

LandschappenNL gegevens voor de jeugd hierin op te nemen. 

 

Daarnaast zal duidelijk moeten worden in hoeverre de organisaties bereik van publiek willen en 

kunnen onderscheiden dat uitgevoerd wordt door betaalde krachten en door onbezoldigde 

vrijwilligers. 
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Benadruk het Gemeenschappelijk doel 
	

De inrichting van een database met metadata maakt het voor organisaties mogelijk om samen 
op te trekken en zo de waarde van het groene vrijwilligerswerk te tonen en te vergroten.  
 

• Het biedt ook mogelijkheden om nieuwe doelgroepen te werven en te organiseren. 
• Diverse organisaties hebben behoefte aan verdere standaardisering van hun 

vrijwilligersregistratie. 
• Ondersteun initiatieven die leiden tot verdere standaardisatie en verbetering van de 

kwaliteit van metadata. 
 

11.3 Motiveer 

 

Terugkoppeling naar gebruikers is essentieel:. Dit kan volgens 2 basisprincipes:  

 

• Zorg voor presentatie van interessante info, dit beloont en enthousiasmeert degenen die 

ingevuld hebben. 

• Laat duidelijk te zien wie er ontbreken (waarom sta ‘ik’ er niet in). Dit geeft een stok achter de 

deur om de volgende keer wel in te vullen 

 

Zorg voor motiverende beweegredenen (succesfactoren) op verschillende niveau’s, zowel voor de 

vrijwilliger (11.3.1) als voorde organisaties (11.3.2). 
 

11.3.1 Voor de vrijwilliger 

• Bied de vrijwilliger zaken waar hij/zij voordeel van heeft (bijv. terugkoppeling van zijn 

ingeleverde data; mogelijk aansluiten op bestaande gemeenschappelijke e-learning 

omgevingen) . Dit levert een betere kwaliteit op van de metadata. 

• Vraag in het registratieproces altijd naar geslacht en geboortejaar, dit helpt bij 

stuurinformatie (analyse van vrijwilligersbestanden) en is daarmee belangrijk voor nieuwe 

typen vrijwilligersbenadering. 

• Wat trekt hen over de brug om in te vullen? (beperkte frequentie, zoveel mogelijk 

automatisch, geringe inspanning, geef terug in vorm van informatie of certificaat van een 

behaalde cursus).  

Een belangrijke beloning is het leeraspect (Motivaction, 2018). Aansluiten op het E-Learning 

systeem van VBNE biedt in dit perspectief een pré. 
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Verspreidingsatlas.nl 
 
Een mooi voorbeeld van een organisatie-overstijgende registratie van vrijwilligers is de 
verspreidingsatlas. Dit webportaal biedt waarnemers de kans om aan te geven hoe ze 
bekend staan bij verschillende soortenorganisaties. De waarnemer vult NAW gegevens 
en geboortejaar in en krijgt vervolgens de mogelijkheid diverse identiteiten te 
koppelen en daarmee ook al zijn waarnemingen uit verschillende bronnen bij elkaar in 
overzichten weer te geven. Daarmee wordt de waarnemer een service geboden en kan 
hij/zij al zijn gevalideerde gegevens inzien.  
Voorbeeld voor waarnemer 
NAW-gegevens; p.rikkebeen@gmail.com; geb. jaar 1962 
http://verspreidingsatlas.nl/contacts/persons/xxx 
http://meetnetportaal.nl/contacts/xx/xx 
http://nhgl-ecolog.nl/contacts/xxx 
http://ravon.nl/contacts/persons/xxxxxx 
http://sovon.nl/contacts/persons/XXXX04 
http://telmee.nl/contacts/persons/xxxxxxxx 
http://vzz.nl/contacts/persons/xxxx 
 
De waarnemer wordt gevraagd zijn of haar geboortejaar in te vullen voordat deze van 
de geboden service gebruik kan maken. In de praktijk vormt dit geen drempel omdat 
men er een lang gekoesterde wens mee in vervulling ziet gaan (directe toegang tot al 
je gegevens). Voor een analyse van de veranderingen in de samenstelling van de 
vrijwilligersgroep is deze parameter van groot belang, het opent de mogelijkheid om 
veranderingen in leeftijdsopbouw door de jaren heen te analyseren.  

 

11.3.2 Voor de organisaties (ondertekenaars manifest Groene vrijwilligers)  

• Verleid de provinciale of regionale afdelingen tot het regelmatig vullen: biedt 

gebruiksvriendelijke tools om data te vergelijken. 

• Zorg voor eenduidige standaarden binnen eigen organisatie en over de organisaties heen. 

• Koppel de op te zetten database aan verwerkingssoftware (overzichten), waarmee eenvoudig 

stuurinformatie voor typen vrijwilligersbenadering is te achterhalen. 
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Bijlagen 1 en 2  

1. De verzamelde enquête sheets van de organisaties en verzamelsheet zijn separaat opvraagbaar. 
Ze zijn voor de geënquêteerden en voor de begeleidingscommissie bijgevoegd als bijlagen in xcel. 
 
2 Invulformat kerndata landschapsbeheer is eveneens opvraagbaar bij de samenstellers van het 
rapport 
 

Bijlage 3 is het tussenrapport dat begin maart 2018 is samengesteld (volgende pag.) 
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Interviews en enquêtes 
 
Tellers: SOVON, RAVON, 
FLORON Zoogdiervereniging , 
Vlinderstichting  
Herstellers: Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, 
LandschappenNL, Landschap 
Noord-Holland, Landschapsbeheer 
Gelderland  
Vertellers: IVN, KNNV 

 
 

Bijlage 3 TUSSENRAPPORTAGE  

 

Het doel van dit onderzoek is om te komen tot een afgebakende set van kwantitatieve, 
gestandaardiseerd verzamelde gegevens over vrijwilligers en hun activiteiten, die door de 
groene organisaties verzameld en gepubliceerd kunnen worden.  

 

 

 

 

 

 

Binnen het werkveld van de groene vrijwilligers zijn 12 grotere organisaties geïnterviewd met 
behulp van een enquête. 
 

Tellers. Groene vrijwilligers verenigd in onderzoeks- en 
beschermingsorganisaties voor monitoring en tellen 
van de organismen, zowel via landelijke meetnetten als 
losse waarnemingen.  

Herstellers. Groene vrijwilligers in 
landschapsonderhoud en landschapsbeheer, zowel in 
natuurgebieden als in het landelijk en stedelijk gebied. 
Ook actief in opbouw en onderhoud van telnetwerken 
(bijv. weidevogels), vaak in combinatie met 
bescherming. 

Vertellers: Groene vrijwilligers die voornamelijk gericht zijn op educatie en voorlichting, maar 
ook actief zijn in landschapsonderhoud en bescherming.   

De hoofdvragen zijn: 
 
1) Welke  gemeenschappelijke gegevens over 
vrijwilligers zijn van belang?  
2) Wat wordt er bereikt? 
3) Wie wordt er bereikt? 
4)Hoe organiseren we deze gegevens? Welke 
technische eisen stellen we aan te verzamelen 
data. 
 
Er worden voorbeelden gegeven voor 
eenvoudige en  aantrekkelijke presentatie. In 
alle gevallen gaat het om gegevens die relatief 
eenvoudig te leveren zijn 

Doelgroep: Groene vrijwilligers 
in Nederland  
 
Uitgevoerd door: Stichting 
RAVON, namens SoortenNL 
 
Gefinancierd door: Ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteit  
 
In samenwerking met: 
LandschappenNL, 
Staatsbosbeheer, en IVN 
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Absolute aantallen per 
prov. 

Aantallen, gecorrigeerd 
voor aantal inwoners per 
prov. 

1) Welke gemeenschappelijke gegevens over vrijwilligers zijn van 
belang ? 

 
Voorgesteld wordt om een gelimiteerde set van gegevens over vrijwilligers op te nemen in een 
metadatabase: hoeveel donateurs/leden, aantal actieve vaste vrijwilligers, aantal incidentele 
vrijwilligers, samenstelling (geslacht, leeftijd etc.). Uitgesplitst per provincie.  
 
Doel (voorbeeld in fig. 1) 
• Heldere presentatie van basisgegevens, waar diverse organisaties van elkaars regionale 

aanpak (en verschillen) kunnen leren. 
• Geeft provincies inzicht in potentieel en ontwikkelingen daarin. Levert relevante 

stuurinformatie voor de betrokken organisaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figuur 1. Verdeling leden per provincie (IVN). Weergave op basis van 
 absolute aantallen (links) of gecorrigeerd naar inwoneraantal (rechts).  
 
 

 

2) Wat wordt er bereikt? 
 
Weergave van de concrete impact van de activiteiten van de groene organisaties en hun 
vrijwilligers. Dit kan gepresenteerd worden door metadata rechtstreeks in een database op te 
nemen, soms is omrekening (bijv. benodigde ureninspanning) nodig. Het is gericht op 
kwantificering van directe effecten in landschap en op de inspanning en waarde van het 
vrijwilligerswerk.  
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Doel  
• Heldere presentatie van de resultaten van organisaties : de impact en zichtbare effecten in 

het landschap, de landelijke meetgegevens van soorten, waar mogelijk gekoppeld aan 
inspanningen van de vrijwilligers (zie figuur 2 en 3). Dit kan bijvoorbeeld worden uitgedrukt 
in uren, afgelegde kilometers, geïnventariseerde oppervlakte, lengte beheerde lijnvormige 
elementen en getelde trajecten/monitoringplots.  

• Geeft alle gebruikers inzicht de waarde van het vrijwilligerswerk 
• Meta-informatie voor en over de betrokken organisaties en hun activiteiten 

 
 

 
Figuur 2. Het landelijk meetnet reptielen 2017 in een notendop.  
Voorbeeld van aantrekkelijk presentatie van metadata. 
 
 
 

 Figuur 3: vrijwilligers onderhouden >600.000 
knotbomen in NL – deze knotbomen bieden 
broedgelegenheid voor 50% van de landelijke 
populatie steenuilen 
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3) Wie worden er bereikt? 

 
Bereikmetingen geven informatie over typen vrijwilligers (zie figuur 3 en 4) en de 
naamsbekendheid onder burgers. Deze gegevens zijn veelal eenvoudig op te halen en vooral 
voor intern gebruik. De kracht zit in de onderlinge vergelijking tussen organisaties. Dit levert 
belangrijke stuurinformatie voor tellers en vertellers bijvoorbeeld over actuele en potentiële 
vrijwilligers. Bereikmetingen zijn voor de herstellers iets minder van belang , zij zijn vooral 
gebaat bij impactmetingen (zie onderdeel 2)).  
 
 

 
 
Figuur 4. Vergelijking van bereikmetingen tussen de groep van tellers.  
Via social media worden meer en nieuwe potentiële typen vrijwilligers bereikt. 
 
 

 
 
Figuur 5. Vergelijking van leeftijdsopbouw in de achterban van RAVON.  
Via social media wordt een jongere achterban bereikt (gegevens 2014) 
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Gemeenschappelijk doel 
	
De	inrichting	van	een	database	met	metadata	maakt	
het	voor	organisaties	mogelijk	om	samen	op	te	
trekken	en	zo	de	waarde	van	het	groene	
vrijwilligerswerk	te	tonen	en	te	vergroten.		
	

• Het	biedt	ook	mogelijkheden	om	nieuwe	
doelgroepen	te	werven	en	te	organiseren.	

• Diverse	organisaties	hebben	behoefte	aan	
verdere	standaardisering	van	hun	
vrijwilligersregistratie.	

• Ondersteun	initiatieven	die	leiden	tot	verdere	
standaardisatie	en	verbetering	van	de	
kwaliteit	van	metadata.	

 

4) Hoe organiseren we deze gegevens? 
 
 

Uitgangspunten 
• Motiveer de vrijwilliger voor registratie van zijn eigen gegevens. 
• Houd gedetailleerde persoonsgegevens (NAW-gegevens, geslacht, tel nrs., 

mailadressen) bij de organisaties. Dit ook in verband met privacy-wetgeving .  
• Richt een database in met metadata: beschrijving van kerndata over vrijwilligers.  
• Maak het aantrekkelijk voor groene organisaties om metadata over vrijwilligers aan te 

leveren en te updaten.  
• Uitbreiding van de gegevensverzameling en aansluiten van nieuwe organisaties moet 

mogelijk zijn.  
 
 
 
Praktische uitwerking 
Zorg voor motiverende 
beweegredenen (succesfactoren) op 
verschillende niveau’s: 
 
 
Voor de vrijwilliger 

• Bied de vrijwilliger zaken waar 
hij/zij voordeel van heeft (bijv. 
terugkoppeling van zijn 
ingeleverde data; mogelijk 
aansluiten op bestaande 
gemeenschappelijke e-
learning omgevingen) . Dit 
levert een betere kwaliteit op 
van de metadata. 

• Vraag in het registratieproces altijd naar geslacht en geboortejaar, dit helpt bij 
stuurinformatie (analyse van vrijwilligersbestanden) en is daarmee belangrijk voor 
nieuwe typen vrijwilligersbenadering. 

 
Voor de organisaties (ondertekenaars manifest Groene vrijwilligers)  

• Verleid de afdelingen tot het regelmatig vullen: biedt gebruiksvriendelijke tools om data 
te vergelijken. 

• Zorg voor eenduidige standaarden binnen eigen organisatie en over de organisaties 
heen. 

• Koppel de op te zetten database aan verwerkingssoftware (overzichten), waarmee 
eenvoudig stuurinformatie voor typen vrijwilligersbenadering is te achterhalen. 

 
 
Op te nemen functionele en technische eisen  
In de eindrapportage worden de functionele en technische eisen voor de metadatabase en 
richtingen voor een aantrekkelijke presentatie van de gegevens nader toegelicht.  
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