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DEEL 1

 1 Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, 
PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatie Midden Nederland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer, Waternet.

Streefbeeld en uitdagingen

Dit is het gezamenlijke meerjarenplan voor de Noord-Hollandse groene vrijwilligers voor 

de jaren 2018 t/m 2020 van de Terreinbeherende organisaties in Noord- Holland (TBO’s)1. 

Samen ondersteunen wij deze vrijwilligers, zodat zij actief kunnen bijdragen aan het 

 Groene Kapitaal van de provincie. Het Instituut voor Natuureducatie Noord-Holland (IVN) 

en Landschap Noord-Holland voeren het programma uit. 
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Het Klavertje Vier van

GROEN KAPITAAL

STERK
GROEN/BLAUW
NETWERK

DUURZAME
GROENE
ECONOMIE

Groen is belangrijk. Het houdt onze steden aantrekkelijk, is 

nodig voor duurzame landbouw en helpt ons droge voeten te 

houden. De provincie wil het duurzaam gebruik van Groen 

Kapitaal stimuleren op vier thema’s. Dat leidt tot een aantrek-

kelijk, biodivers een duurzaam Noord-Holland. Daarom 

noemen wij dit het Klavertje Vier van Groen Kapitiaal. GROENE
GEZONDE
LEEFOMGEVING

PROVINCIE 
ALS GROENE 
KOPLOPER

PROVINCIE 

ALS GROENE 

KOPLOPER

DEELNEMEN SAMENWERKEN FACILITEREN FACILITEREN

Schoon water en 
biodiverse dijken 
als basis.
Groen om water 
vast te houden.

Duurzame
landbouw
Groene 
bedrijfsterreinen
Groene innovatie

Groen wijken
Schone lucht
Goed bezochte
natuurgebieden

Bermen als
infrastructuur
Bermen voor
luchtkwaliteit
Groen
grondgebied

Prov. vaarwegen 
vergroenen
Groene samen-
werking
NH NK
Kansen regionale
keringen

Inzet GLB
Landbouwonderwijs
Vergroening bedrijven-
terrein stimuleren
Duurzame innovatie 
faciliteren

Groen doet goed
FabLab NZKG
Betrekken bij groen
Ontwerponderzoek

Green deal
infratructuur
Verkennen e-?
Verkennen grndap
ipv strooizout
Groen grondbeleid
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I   A Inleiding
In Noord-Holland zijn ruim 14.000 vrij-
willigers actief als teller, verteller of hersteller 
in natuur en landschap. Zij zijn van onschat-
bare waarde voor de natuur, de biodiversiteit 
en de draagvlak voor de natuur bij de 
Noord-Hollanders. 

IVN Noord-Holland (IVN) en Landschap 
Noord-Holland zijn sinds vele decennia de 
ondersteunende organisaties voor vertellers 
en herstellers: groene educatie- en beheer-
vrijwilligers. In 2013 verzocht de Provincie 
Noord-Holland om via een gezamenlijk 
 programma de samenwerking met de andere 
TBO’s te intensiveren. Met het programma 
Betrekken bij Groen 2014 – 2017 zijn de 
 activiteiten van IVN en Landschap Noord- 
Holland voor hun vrijwilligers  gecontinueerd 
en aangevuld met De Groene Academie, 
 cursussen voor alle TBO-vrijwilligers, 
 gezamenlijke innovatie en kennisuit-
wisseling en het Betrekken bij Groenfonds. 

In 2017 heeft de samenwerking tussen de 
TBO’s een vaste vorm aangenomen en is er 
behoefte aan een meerjarenplan. Met een 
vrijwilligerstevredenheidsonderzoek is de 
 mening van vrijwilligers gepeild. Zij geven 
de ondersteuning vanuit de TBO’s een cijfers 
7,6. Toch worden er ook verbeterpunten 
 genoemd: communicatie vanuit de 
 organisatie over veranderingen en 
 ont wikkelingen, de  samenwerking en 
 communicatie tussen vrijwilligers en 
 beroepskrachten en mogelijkheden voor 
training en scholing voor vrijwilligers.

TBO’s willen met dit Meerjarenplan 
 Betrekken bij Groen 2018 – 2020 de 
 kwaliteit van de ondersteuning verbeteren 
en samen bouwen aan een netwerk  
van groene vrijwilligers. De organisaties 
 wisselen kennis uit en gaan gezamenlijk 
op zoek naar nieuwe manieren om  
hun doelgroepen te bereiken. 

I   B Beleidscontext
Provincie Noord Holland draagt groene 
vrijwilligers al jaren een warm hart toe. 
Sinds 2014 valt de ondersteuning onder 
het programma Betrekken bij Groen. 

In 2015 ontstond het provinciale 
 programma Groen Kapitaal. Betrekken  
bij Groen werd binnen Groen Kapitaal 
ondergebracht onder de pijler groene 
gezonde leefomgeving. Achtergrond: 
door het inrichten en beheren van natuur-
gebieden in het Natuurnetwerk Nederland 
hebben we een goede basis voor de 
biodiversiteit, waarmee de afname van 
biodiversiteit tot stilstand is gekomen. 
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“In natuurgebieden is het helder welke rol de provincie en andere partijen hebben. 
Gebieden worden ingericht en beheerd met subsidie van de provincie. Dat zit  anders 
bij gebieden buiten het Natuurnetwerk, maar hoe dan? We hebben als overheid wel 
de verantwoordelijkheid om invulling te geven aan internationale ver dragen die ons 
oproepen de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. De enige 
manier waarop we dit kunnen doen is samen te werken met anderen.

We moeten daarom aansluiten bij de trends in de samenleving en belangen en 
passies van anderen. Dat kunnen we doen door mensen te overtuigen van het 
belang van natuur, maar nog belangrijker is het om mensen aan te zetten tot actie. 

Groen Kapitaal wil een beweging op gang brengen waarin natuurcombinaties de 
normaalste zaak van de wereld zijn. Natuur wordt daarin standaard mee-
genomen bij het ontwerpen van wegen, sloten, dijken, wijken en op het boeren-
land. Niet puur omdat het goed is voor de natuur, maar omdat we profiteren  
van de ecosysteemdiensten die de natuur ons te beiden heeft. (...) De natuur 
doet dat allemaal vanzelf, maar voor ons is dat niet altijd vanzelfsprekend. 
 Daarom is er Groen Kapitaal, want om te profiteren van het dividend dat de 
natuur ons levert, moeten we er gezamenlijk in investeren.” 

Micha Lubbers, Programmamanager Groen Kapitaal, Provincie Noord-Holland

GROEN KAPITAAL

KERNBOODSCHAP GROEN KAPITAAL: 
Groen Kapitaal zet met partners in de provincie Noord-Holland een 
beweging in gang die zorgt voor een zichtbare versnelling van de 
vergroting van de biodiversiteit. Met als resultaat een gezonder en 
prettige leefomgeving voor alle Noord-Hollanders.
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I   C Landelijke manifest: Kracht van  
de Groene vrijwilligers
In 2017 ondertekenden IVN en Landschap 
Noord-Holland het landelijke manifest  
‘De kracht van de groene vrijwilliger’. Het 
 manifest is een initiatief van de groene 
 vrijwilligersorganisaties SoortenNL, IVN, 
LandschappenNL en BoerenNatuur.nl en 
wordt gesteund door de 12 provincies en 
door het ministerie van Economische Zaken. 
Met de ondertekening van het Manifest start 
een traject waarin een impuls wordt ge-
geven aan de bestaande infrastructuur  
voor groene vrijwilligers. Deze wordt verder 
verstevigd, uitgebreid en gemoderniseerd. 
Het Meerjarenplan Betrekken bij Groen 
2018- 2020 draagt hier aan bij.

I   D Streefbeeld: Beweging Groen  Kapitaal 
met tellers, vertellers en herstellers
De TBO’s stelden een toekomstbeeld op, 
waar zij met dit meerjarenplan naar streven: 
Dit bestaat uit de volgende punten  
(zie afbeelding 1): 

1. Noord-Hollanders waarderen onze mooie 
natuurgebieden, het weidse boerenland en 
hun directe groene leefomgeving. In 2021 
zetten 15.000 Noord-Hollanders zich, als 
 onderdeel van de beweging Groen Kapitaal, 
vrijwillig in voor een mooi, natuurlijk en 
 biodivers Noord-Holland. Dit doen ze door 
het verhaal te vertellen, door natuur te 
 herstellen of te tellen voor natuuronderzoek. 

2. De tellers, vertellers en herstellers voeren 
hun eigen passie uit in het gebied waar hun 
hart ligt. Als groep voelen ze zich verbonden 
met de Noord-Hollandse beweging van 

Groen Kapitaal. Vrijwilligers van alle leeftijden 
helpen mee en dragen hun boodschap uit. 
Zij dragen bij aan een zichtbaar resultaat en 
creëren breed draagvlak voor de natuur in 
de samenleving.

3. Ze werken hierbij samen met Terrein-
beherende organisaties (TBO’s) en andere 
grondeigenaren. De TBO’s waarborgen de 
kwaliteit van natuur en biodiversiteit door 
natuurdoelen na te streven die in Europees 
en provinciale wetgeving zijn vastgelegd. 
Daar waar deze doelen samen met vrij-
willigers kunnen worden behaald, vinden 
TBO’s en vrijwilligers elkaar. De vertellers en 
herstellers geven hiermee een waardevolle, 
zichtbare en meetbare bijdrage aan de 
 realisatie van de natuurdoelen en de 
 kwaliteit van de natuur in Noord-Holland. 
TBO’s zorgen voor het netwerk en de 
 faciliteiten die het groene vrijwilligerswerk 
mogelijk maken.

4. Een brede groep bestaande en nieuwe 
vrijwilligers voelt zich thuis in dat netwerk.  
Er is plek voor zowel vaste als flexibele vrij-
willigers. Vrijwilligers worden gehoord en 
gesteund. Vrijwilligers en professionals  
delen kennis en slagkracht. Zij volgen maat-
schappelijke trends en spelen hier op in.

Met dit streefbeeld gaan we voor 
 vijfsterren-kwaliteit:
• Hogere biodiversiteit
• Meer natuur
• Meer draagvlak voor natuur
• Duurzame impact op Noord-Hollanders
• Verhoging van de tevredenheid van 

 vrijwilligers en terreinbeheerders
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I   E Hoe dragen IVN en Landschap 
Noord-Holland hier aan bij?
IVN en Landschap Noord-Holland maken 
groen vrijwilligerswerk mogelijk en 
 ver hogen de kwaliteit. Zij verbinden de 
Noord-Hollandse groene partijen. Samen 
met de TBO’s en de provincie voeren zij  
het programma Betrekken bij Groen uit.  
Zij  nodigen nadrukkelijk partijen uit voor 
 samenwerking. Denk daarbij organisaties  
die zich met soortgroepen bezig houden, 
agrarische collectieven, gemeenten, 
 bedrijven en de gezondheidszorg. 

Onze activiteiten voor ondersteuning  
van vrijwilligers rusten in drie pijlers: 
1. Kennis ontwikkelen, delen en verspreiden
2. Groen vrijwilligerswerk mogelijk maken
3. Zichtbare beweging in een sterk netwerk 

INV en Landschap Noord-Holland kunnen 
deze rol vervullen doordat wij:
• Samen met de TBO’s een Noord-Holland 

dekkend netwerk hebben met 14.000 
 vrijwilligers. 

• Samen met de TBO’s de partijen in 
Noord-Holland zijn die professioneel en  
op grote schaal samenwerken met groene 
vrijwilligers.

• We alle facetten en alle vrijwilligers kunnen 
ondersteunen.

• Korte lijnen hebben met politiek en beleid.
• Alle leeftijden kunnen bereiken
• Een poule van superexperts hebben
• We dol zijn op vrijwilligers
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I   F Wie zijn de doelgroepen 
Tellers, vertellers en herstellers zijn de doel-
groepen van dit Meerjarenplan Betrekken  
bij Groen. 

Beheervrijwilligers (herstellers) vormen de 
grootste groep met bijna 5.000 vaste en ruim 
3.000 flexibele vrijwilligers (zie onderstaande 
tabel). Flexibele vrijwilligers komen eenmalig 
naar een beheerdag, bijvoorbeeld de Natuur-
werkdag of een bedrijfsuitje. Vaste vrijwilligers 
hebben een groep waarmee ze geregeld 
 beheeractiviteiten uit voeren. Dat kan binnen 
een organisatie zijn, bijvoorbeeld onder 
 begeleiding van een boswachter, of met  
een zelfstandige groep die georganiseerd en 
 geleid wordt door  vrijwilligers. Bij Landschap 
Noord-Holland zijn ruim 100 zelfstandige 
 beheergroepen aangesloten.

We onderscheiden daarnaast de 2.600 
 educatie- en excursievrijwilligers (vertellers), 
aangesloten bij IVN. En 2.500 monitoring-
vrijwilligers (tellers). Onder de tellers worden 
ook vrijwilligers gerekend die naast tellen 
ook hun soort of soortgroep beschermen, 
zoals boerenlandvogelvrijwilligers (1.000 
vrijwilligers in 2016) en uilenwerkgroepen, 
paddenwerkgroepen en roofvogelwerk-
groepen. Zij zijn ook herstellers, omdat ze 
maatregelen nemen om soorten te helpen 
zoals het ophangen van nestkasten of het 
plaatsen van paddenschermen.

Als vierde categorie onderscheiden we  
nog de ondersteuners: vrijwilligers die  
bij de TBO’s actief zijn in de administratie, 
 communicatie of als gastheer of gastvrouw. 
Kenmerken van deze vrijwilligersfunctie  
zijn uitgewerkt in bijlage 1. Onderdeel van 
dit Meerjarenplan is om per vrijwilligers-
functie een ontwikkeltraject op te stellen  
en te faciliteren. 

Vrijwilligers Activiteiten Aantal vrijwilligers  
in 2016

Herstellers vast Natuur- en landschaps-
beheer

4.975

Herstellers flexibel Eenmalige werkdagen en 
beheer projecten

3.135

Vertellers Educatie en excursies 2.663

Tellers Onderzoek, monitoring en 
soortenbescherming

2.538

Ondersteuners Gastheren (m/v) en organisatie 879

Totaal aantal vrijwilligers 14.190

Inzet in fte 503,9
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Het Manifest Groene vrijwilliger herkent 
 tevens de burgerinitiatieven in de stedelijke 
omgeving v. Deze initiatieven vallen buiten 
de scope van het programma Betrekken  
bij Groen.

I   G Het netwerk rond groene vrijwilligers
IVN en Landschap Noord-Holland hebben  
al decennia lang relaties met de vertellers  
en herstellers in deze provincie. Acht lokale 
afdelingen van IVN werken autonoom en 
worden geleid door de vrijwillige besturen. 
Bij Landschap Noord-Holland zijn ruim 100 
zelfstandige beheergroepen aangesloten. 
Sinds 2015 is, via Betrekken bij Groen, dit 
netwerk uitgebreid met de andere TBO’s  
en hun vrijwilligers. 

Met het Meerjarenplan Betrekken bij Groen 
willen de TBO’s werken aan de versterking 
van het netwerk rond de groene vrijwilligers 
in Noord-Holland. Zij blijven onverminderd 
ruimte geven voor de eigen passie van de 

vrijwilligers, gericht op een bepaald gebied, 
een bepaalde doelgroep of een bepaalde 
soort. Maar daarnaast dragen zij actief de 
 gedachte van Groen Kapitaal uit en facili-
teren ze kennisuitwisseling tussen vrij-
willigers onderling en tussen vrijwilligers  
en beroepskrachten. 

De ondersteuning van tellers is in een 
 beginnend stadium. Er is daarom in het 
meerjarenplan extra aandacht voor de 
 opbouw van een netwerk en het opzetten 
van een infrastructuur voor deze groep.

De samenwerking tussen de TBO’s op het 
gebied van vrijwilligersondersteuning  
heeft, sinds het begin van Betrekken bij 
Groen in 2014, vaste vormen aangenomen. 
De gezamenlijke Dialoogdag en de Groene 
Academie met een gezamenlijke opleidings-
programma, zijn resultaten van die samen-
werking. TBO-D heeft een stuurgroep afge-
vaardigd voor de sturing van Betrekken bij 
Groen. Verder is er het TBO-V-overleg voor 
de vrijwilligerscoördinatoren van de TBO’s. 
Zij wisselen kennis uit en bespreken de 
 inhoudelijke uitwerking van het programma 
Betrekken bij Groen. De provincie, andere 
overheden, soortenorganisaties, bedrijven, 
onderwijs en onderzoeksorganisaties worden 
op andere manieren betrokken bij Betrekken 
bij Groen. Het Betrekken bij Groenfonds 
draagt mede bij aan het vormen van het 
 netwerk. Via het fonds ontmoeten de TBO’s 
 andere partijen en blijven zij op de hoogte 
van ontwikkelingen in burgerinitiatieven.

De TBO’s werken in dit meerjarenplan samen 
door kennis te delen, de infrastructuur voor 
vrijwilligers af te stemmen en gezamenlijk 
(innovatieve) projecten uit te voeren. Tijdens 
dit Meerjarenplan willen de TBO’s vooral 
 samen werken rond de volgende thema’s:
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Zeker 53% van de TBO-vrijwilligers is boven de pensioengerechtigde leeftijd.  
Hoe kunnen we de mensen die binnenkort met pensioen gaan, interesseren 
voor groen vrijwilligerswerk? Dit noemen we de instroom van vrijwilligers. 

Wat is instroom? 

Vrijwilligerswerk doen? Dit moet je weten!
Ga jij binnenkort met pensioen of ben je net met pensioen en wil je gaan beginnen met 
vrijwilligerswerk? Wat leuk! Vrijwilligerswerk biedt vele kansen. Zo blijkt het goed te zijn 
voor je gezondheid en ontmoet je er een hoop nieuwe mensen door. Bovendien is het een 
fijne invulling van je dag en kan vrijwilligerswerk een ritme bieden waardoor je extra kunt 
genieten van de dagen waarop je vrij bent. Maar wat misschien wel het meest belangrijke 
is: je geeft wat terug aan de wereld. 

www.leefjepensioen.nl 

Thema Activiteiten

Scholing en opleiding Gezamenlijk opleidingsprogramma intensiveren, 
 aanbieden via Groene academie

Veilig werken Veiligheidscursussen en Arbo richtlijnen afstemmen op 
landelijke richtlijnen VBNE, aanbieden e-learning Veilig 
werken

Instroom en verjonging Kennisuitwisseling rond instroom van nieuwe vrijwilligers, 
aandacht voor flexibele vrijwilligers in ondersteuning, 
 innovatieve projecten rond jongeren

Kennisuitwisseling rond 
 vrijwilligersondersteuning

Kennisuitwisseling tussen vrijwilligerscoördinatoren  
en boswachters

Netwerk op regionaal niveau Regionale TBO-brede bijeenkomsten met sprekers voor 
en door tellers, vertellers, herstellers en beroepskrachten



13

I   H Speerpunten en innovatie
Dankzij de nauwe samenwerking tussen de 
TBO’s op het gebied van vrijwilligersonder-
steuning herkennen we snel onze gezamen-
lijke vraagstukken en speerpunten. Vanuit 
Betrekken bij Groen investeren we in deze 
gezamenlijke speerpunten. Bijvoorbeeld 
door gezamenlijk een onderzoek te (laten) 
doen, een klankbord of gebruikersgroep te 
organiseren én lessen die daaruit te trekken 
zijn uit te wisselen. De afgelopen jaren 
 hebben we bijvoorbeeld gemerkt dat ieder-
een bezig is met de vraag hoe jongeren bij 
vrijwilligerswerk betrokken kunnen worden. 
De motieven om meer jonge vrijwilligers te 
werven zijn: behalen van een groter bereik 

omdat achterban door meer jongeren 
 verbreedt, het is een investering in de 
 vrij williger van de toekomst, jongeren 
 brengen vaak specifieke kennis in en er 
 ontstaat de mogelijkheid vrijwilligers op  
te leiden voor complexer onderzoek.
Daarom gaan we de komende jaren verder 
met samenwerking rond de vraag hoe 
 jongeren betrokken kunnen worden bij 
 natuur en vrijwilligerswerk in de natuur-  
en recreatiegebieden in Noord-Holland. 
Andere speerpunten zijn de instroom van 
vrijwilligers en het faciliteren van flexibele 
vrijwilligers. Deze speerpunten krijgen  
extra aandacht in de pijler Ondersteuning 
van vrijwilligers.
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I   I Aansluiting landelijke campagnes
Er zijn veel campagnes waar groene 
 vrij willigers aan kunnen meedoen. Dat 
zijn campagnes die worden georganiseerd  
door IVN en Landschap Noord-Holland,  
zoals de Natuurwerkdag, Paddenstoelen-
campagne, Slootjesdag en campagnes  
van andere organisaties, zoals Tuintellingen,  
Dag van de Duurzaamheid, Nacht van  
de Nacht. 

Landschap Noord-Holland en IVN  stimuleren 
vrijwilligers om aan bepaalde campagnes 
deel te nemen en faciliteren vrijwilligers ook 
bij een aantal campagnes met kennis en 
 materiaal. Afdelingen van het IVN nemen 
zelf veel initiatief op thema’s en kiezen voor 
bepaalde campagnes om daaraan mee te 
doen. IVN Noord-Holland ondersteunt de 
 afdelingen met kennis en materiaal en is  
een schakel tussen de initiatiefnemer van  
de campagne (intern of extern) en de 
 afdelingen. IVN-vrijwilligers werken mee  
aan de ontwikkeling van campagnes, 

 beroepskrachten faciliteren een plek  
voor vraag en antwoord, materialen etc.  
Het deelnemen aan campagnes is weder-
kerig:  vrijwilligers starten zelf campagnes  
en  beroepskrachten ontwikkelen door, of 
beroeps krachten werken aan campagnes 
waar vrijwilligers op inhaken. 

I   J Penvoerder, jaarcijfers en  impactmeting
Landschap Noord-Holland is penvoerder 
van het Programma Betrekken bij Groen.  
Zij zorgt voor de jaarlijkse subsidieaanvraag, 
eindrapportage en financiële afronding naar 
de provincie. Verder verzamelt zij de jaar-
cijfers van het vrijwilligerswerk in Noord- 
Holland: de aantallen actieve vrijwilligers bij 
de TBO’s en het aantal gewerkte uren (fte’s). 
Zij coördineert een impactmeting door 
 middel van het verzamelen van ervaringen 
van vrijwilligers. In 2018 onderzoekt zij 
 nieuwe methodes van impactmeting.
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Projecten Betrekken bij Groen

Pijler 1. 
Kennis ontwikkelen

DEEL 2
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I   1.1 Opleiden herstellers

Doelstelling Nieuwe herstellers (beheervrijwilligers en soortenbeschermers) opleiden, 
kwaliteit van het vrijwilligerswerk en de ondersteuning vergroten, zelf-
standig vrijwilligerswerk mogelijk maken

Resultaat 
eind 2020

• Opleidingstraject Vrijwillig Natuurbeheerder met op elkaar afgestemd 
cursusprogramma

• Cursusprogramma aangevuld met jaarlijks 4 informatieve lezingen voor 
vrijwilligers, waarvan twee op regionale vrijwilligersdagen

• Twee nieuwe cursussen voor Monitoring van beheer, waaronder gebruik 
van cameravallen

• Aansluiting cursussen op e-learning modules van VBNE 
• Voortzetting vraaggerichte benadering: inventarisatie cursusbehoefte  

bij TBO’s en zelfstandige vrijwilligersgroepen
•  Cursusmaterialen en promotiemateriaal aangepast op nieuwe aanbod. 

Communicatie o.a. via De Groene Academie
•  Update reserveringsysteem Landschap Noord-Holland voor cursussen
•  Groei van 300 naar 400 cursisten per jaar 

Inhoud Landschap Noord-Holland biedt een evenwichtig opleidingstraject dat 
zelfstandig natuurbeheer mogelijk maakt, en geeft ook ondersteunende 
informatie aan vrijwilligers die meewerken met beroepskrachten. De cur-
sussen zijn zowel beschikbaar voor vrijwilligers die bij TBO’s actief zijn als 
vrijwilligers die zelfstandig werken op terreinen van derden en aangeslo-
ten zijn bij Landschap Noord-Holland.

In 2018-2020 verstevigt Landschap Noord-Holland het cursusprogramma 
naar een afgestemd opleidingstraject dat leidt naar een certificaat “Vrijwillig 
Natuurbeheerder’. ‘Monitoring van beheer’ wordt toegevoegd aan het 
 curriculum. Het reserveringsysteem, de cursus materialen en het promotie-
materiaal worden op het nieuwe aanbod aangepast. 

Het cursusprogramma wordt aangevuld met themabijeenkomsten  
en  lezingen over speerpuntonderwerpen als doorstroom, jongeren, 
 flexibele vrijwilligers.

Daarnaast vervolgen de TBO’s de transitie van een aanbodgerichte naar 
een vraaggerichte benadering. Vrijwilligersgroepen en/of vrijwilligers-
begeleiders worden ondersteund bij het opstellen van een opleidingsplan 
voor beheergroepen. Vrijwilligerscoördinatoren stemmen de opleidings-
behoefte per TBO of per vrijwilligersgroep af. 

Uitvoering Landschap Noord-Holland
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I   1.2 Opleiden vertellers 

Doelstelling Nieuwe vertellers (educatievrijwilligers) opleiden, kwaliteit van het 
 vrijwilligerswerk en het plezier daarin vergroten. 

Resultaat 
eind 2020

• 200 nieuwe vertellers opgeleid, waarvan 140 nieuwe natuurgidsen
• Ondersteunen bij het opzetten en begeleiden van 6 natuurgidsen-

opleidingen
• 15 nieuwe vrijwilligers zijn opgeleid om zelfstandig cursussen op  

te zetten en te geven
• 45 nieuwe vrijwilligers zijn betrokken bij het opzetten en geven  

van cursussen
• Bestuursleden en coördinatoren hebben deelgenomen aan themabij-

eenkomsten projectmanagement vaardigheden, instroom en jongeren
• 12 nieuwe educatieve producten zijn als eindopdracht door cursisten 

van de natuurgidsenopleiding ontwikkeld binnen de domeinen 
 instroom en innovatie, jongeren, duurzaamheid, kind en natuur,  
natuur ouders, natuur-inclusieve landbouw, recreatie, natuur in de  
buurt en ouderen. 

• 4 nieuwe educatieve producten zijn doorontwikkeld als best practice  
en gedeeld tussen afdelingen; online of tijdens themabijeenkomsten.

• Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek in 2020

Inhoud IVN ondersteunt de afdelingen bij het opzetten, uitvoeren en door-ont-
wikkelen van de natuurgidsenopleiding. Afdelingen ontvangen lokaal en 
vraaggericht begeleiding bij het opzetten en geven van cursussen voor 
het publiek. Cursussen voor de educatievrijwilligers worden door IVN sub 
regionaal aangeboden (in het noorden, midden en zuiden van Noord- 
Holland), de onderwerpen worden vraaggericht afgestemd in afstemming 
met de vrijwilligers. 

Op regionaal niveau worden bestaande netwerken op thema versterkt  
en op nieuwe thema’s uitgebreid, zoals de natuurgidsenopleiding, PR, 
 jongeren, natuurouders, duurzaamheid, zorg, studenten van groene 
 opleidingen. IVN organiseert lezingen en inspiratiedagen om bekende 
thema’s op te frissen en nieuwe thema’s te introduceren.

Studenten van de natuurgidsenopleiding worden gestimuleerd nieuwe 
producten te ontwikkelen op innovatieve thema’s, zoals duurzaamheid, 
biodiversiteit, landbouw, zorg, jongeren etc.

Vanuit het ondersteuningsaanbod opleiden herstellers en vertellers worden 
nieuwe cursussen ontwikkeld met een doorlopende leerlijn, voor verschil-
lende doelgroepen. De cursussen worden ontwikkeld in samenspraak met 
een klankbord van vrijwilligers, professionals en onderwijsinstellingen. 

Uitvoering IVN
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I   1.3 Opleiden boerenlandvogelvrijwilligers 

Doelstelling Boerenlandvogelvrijwilligers worden opgeleid om boerenlandvogels  
te kunnen monitoren (transitie van nestbescherming naar monitoring  
ten behoeve van bescherming). Het huidige aantal vrijwilligers wordt 
 gehandhaafd (maar activiteiten van huidige vrijwilligers verschuift naar 
monitoring). De kwaliteit van de vrijwilligers wordt verhoogd met kennis 
via onder andere verdiepingsavonden. 

Resultaat 
eind 2020

• Opleidingstraject boerenlandvogelbeschermer met een daarop 
 afgestemd cursusprogramma

• Cursusprogramma wordt jaarlijks aangevuld met twee, regionaal aan-
geboden verdiepingsavonden voor vrijwilligers, per jaar komen er twee 
onderwerpen aan bod. De onderwerpen worden jaarlijks samen met  
de coördinatoren gekozen. 

• Voortzetting vraaggerichte benadering: inventarisatie cursusbehoefte  
bij agrarische collectieven en zelfstandige vrijwilligersgroepen

• Jaarlijks een dagcursus weidevogelbescherming voor jongeren van  
een groene opleiding in Noord-Holland 

• Actieve werving onder vogelwerkgroepen in Noord-Holland
• Cursusmateriaal aangepast op nieuwe aanbod. Communicatie o.a. via  

de Groene Academie
• Update reserveringsysteem Landschap Noord-Holland voor cursussen

Inhoud Landschap Noord-Holland biedt een opleidingstraject van de basisvaar-
digheden weidevogelbescherming naar het monitoren van boerenland-
vogels. We werven actief via de vogelwerkgroepen van Noord-Holland:  
dit is een goede bron voor potentiële monitoring vrijwilligers van weide-
vogels. De agrarische collectieven hebben een dringende behoefte aan 
ervaren monitoring vrijwilligers die hun uitgevoerde beheer monitoren  
en wij voldoen op deze manier aan hun vraag.

De cursussen worden door de hele provincie gegeven. Wanneer blijkt  
dat in een bepaald gebied een bepaald soort vrijwilliger nodig is, zal 
 Landschap Noord-Holland de cursus daar aanbieden. Ook dit wordt 
 afgestemd met de agrarische collectieven.

Het cursusprogramma wordt aangevuld met verdiepingsavonden  
over bepaalde onderwerpen waar behoefte aan is. Ieder jaar wordt er 
 geïnventariseerd bij de coördinatoren van de verschillende groepen welke 
kennisbehoefte er ligt. Te denken valt aan ‘herkennen van predatie’, ‘de 
werking van agrarisch natuurbeheer’ of ‘hoe betrekken we jongeren bij 
onze groep’. De verdiepingsavonden worden regionaal aangeboden, 
 zodat meerdere groepen naar de dezelfde avond kunnen komen.

Uitvoering Landschap Noord-Holland
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I   1.4 Opleiden tellers

Doelstelling Nieuwe tellers (monitoringvrijwilligers) opleiden, kwaliteit van het 
 vrijwilligerswerk en de ondersteuning vergroten, nieuwe infrastructuur 
opzetten

Resultaat 
eind 2020

• Inventarisatie opleidingsbehoefte 2018
• Opleiden tellers in 3 onderzoekcategorieën vanaf 2019
• Werving en ontwikkeling cursussen in samenwerking met 

 soortenorganisaties en TBO’s

Inhoud In 2018 start de opbouw van een nieuwe infrastructuur voor tellers  
(zie project 2.4). Gelijktijdig inventariseren we wervingsbehoefte bij de 
TBO’s en de opleidingsbehoefte bij de tellers. 

Vanaf 2019 starten we met het werven en opleiden van nieuwe tellers  
in drie categorieën beheermonitoring. Te denken valt aan monitoring van 
insecten of van kleine zoogdieren. Waar mogelijk wordt een koppeling 
met SNL-monitoring gemaakt. 

De werving en het ontwerp van de cursussen stemmen wij af met de 
 desbetreffende soortenorganisaties en TBO’s. 

Uitvoering Landschap Noord-Holland
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I   1.5 De Groene academie 

Doelstelling Groene vrijwilligers in Noord-Holland weten de groene academie te vinden 
voor natuurcursussen, vrijwilligerswerk, experts en kennisdeling. Er is een 
doorlopende leerlijn voor beginnende en ervaren groene vrijwilligers. 

Resultaat 
eind 2020

• Toekomst de groene academie 
• Bekendheid bij het publiek is toegenomen, aantal vrijwilligers dat 

 de website twee keer per jaar bezoekt is 60% 
• Toename van het aantal experts op de website met 50%
• Toename van het aantal aangeboden cursussen met 50%
• Toename van het aanbod vrijwilligerswerk met 50%
• Toename van het aantal gedeelde publicaties vanuit de TBO’s, relevant 

voor tellers, herstellers vertellers en groene burgerinitiatieven 
• Twee nieuwe cursussen zijn ontwikkeld in samenspraak met een klank-

bord van vrijwilligers, professionals en onderwijs
• Twee communicatiecampagnes per jaar zijn uitgevoerd om het bereik  

te vergroten 
• Intern draagvlak is vergroot en TBO’s verbinden zich zichtbaar aan de 

groene academie: op de website van de groene academie, maar ook  
in communicatie uitingen van de eigen organisatie

• Onderlinge communicatie is goed afgestemd, draaiboek communicatie 
is beschikbaar bij alle partners 

• Efficiëntere backend met hoger gebruikersgemak voor organisaties en 
bezoekers 

Vervolg van  ‘1.5 De Groene academie’ op pagina 21 
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I   1.5 De Groene academie  (vervolg)

Inhoud In 2020 zijn meer provincies toegevoegd aan de groene academie, zij 
 delen de gezamenlijke waarden van de groene academie en bieden een 
gezamenlijk cursusaanbod voor groene vrijwilligers aan. 

De nadruk ligt op toename van het aantal deelnemende organisaties, 
 aanbod natuurcursussen, vrijwilligerswerk, experts en publicaties, waarbij 
kwaliteit boven kwantiteit gaat. De zichtbaarheid en naamsbekendheid 
worden vergroot middels een communicatiecampagne richting gebruikers 
en bezoekers. Er wordt ingezet op voorjaars- en najaarscampagnes,  
de periode waarin het grootste aantal cursussen wordt aangeboden. 

In 2020 is het interne draagvlak bij de Noord-Hollandse partners verder 
 uitgebouwd, waarbij de partnerorganisaties (TBO) zich zichtbaar aan de 
groene academie verbinden, middels nieuwsbrief, website en andere 
communicatie uitingen. Daartoe wordt een communicatiedraaiboek  
voor deelnemende organisaties beschikbaar gesteld. Deelnemende 
 organisaties krijgen een eigen plek op de website, met een compleet 
 overzicht van cursussen, vacatures en experts. 

De site biedt mogelijkheden voor het delen van publicaties, factsheets en 
e-learning en in 2018 zal de groene academie inzetten op een verhoging 
hiervan, die relevant zijn voor tellers, hertstellers, vertellers en groene 
buurtinitiatieven. 

De doorlopende leerlijn vanuit het opleidingsaanbod herstellers en 
 vertellers krijgt een plek binnen de groene academie. 

Vinger aan de pols omtrent de landelijke ontwikkelingen bij De Groene 
vrijwilliger van de toekomst’ en het landelijk e-learning platform ‘Leer je 
Groen!’ 

Vinger aan de pols met Natuurwegwijzer.nl en afstemming waar mogelijk. 

Uitvoering IVN
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Projecten Betrekken bij Groen

Pijler 2. 
Groen vrijwilligerswerk mogelijk maken

DEEL 2
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I   2.1 Ondersteuning herstellers

Doelstelling Vrijwillig natuurbeheer mogelijk maken. Ondersteuning van herstellers 
(beheervrijwilligers en soortenbeschermers). Zelfstandig vrijwilligerswerk 
mogelijk maken. Netwerk opbouwen. 

Resultaat 
eind 2020

Zelfstandigheid
• Ondersteuning van ruim 100 beheergroepen en 20 soortenbeschermers 

die zijn aangesloten bij Landschap Noord-Holland 
• Jaarlijks opstarten van minimaal twee, maximaal vijf nieuwe zelfstandig 

opererende vrijwilligersgroepen
• Jaarlijks ontvangen vier vrijwilligersgroepen ondersteuning in de vorm 

van ecologisch (beheer)advies op maat, naast de bredere ondersteuning 
voor alle vrijwilligersgroepen. 

• Jaarlijkse ondersteuning van minimaal één groep bij mogelijk maken  
van flexibel vrijwilligerswerk, naast de reguliere ondersteuning rond  
de Natuurwerkdag

• Inzicht in kennisbehoefte van zelfstandig werkende herstellers leidt  
tot minimaal 2 cursussen op maat per jaar

• Gereedschappendepot: jaarlijkse uitleen van ca 2000 gereedschappen 
en 100 machines

• Helpdesk voor vrijwilligersvragen via mail, telefoon en facebookpagina 
‘De groene vrijwilliger NH’. 

Netwerk
• Jaarlijks deelname aan de Dialoogdag 
• Jaarlijks zijn één tot twee regionale vrijwilligersdagen georganiseerd, 

waarbij NH is ingedeeld in 3 regio’s, aangeboden vanuit de groene 
 academie en georganiseerd door Landschap Noord-Holland en IVN  
(en TBO’s). In 2018 één vrijwilligersdag, in 2019 twee en in 2020 twee.

• Jaarlijks minimaal 1 themabijeenkomst rondom speerpuntonderwerpen 
(instroom, innovatie of betrekken van jongeren) 

• Ondersteuning van regionale initiatieven tot samenwerking tussen 
 vrijwilligersgroepen, vrijwilligersfuncties en andere partijen. 

• Ondersteuning bij Vacatures en ‘Talentenbank’ die worden uitgezet  
via de Groene Academie en vrijwilligerscentrales.

• Kennis van beroepskrachten van TBO’s vergroten  
(boswachters &  vrijwilligers- coördinatoren) over werken met  vrijwilligers, 
instroom, en werken met jongeren. 

Vervolg van  ‘2.1 Ondersteuning herstellers’ op pagina 24
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I   2.1 Ondersteuning herstellers (vervolg)

Inhoud Landschap Noord-Holland ondersteunt ruim 100 zelfstandig opererende 
beheergroepen en 20 zelfstandig opererende soortenbeschermers die  
zijn aangesloten bij Landschap Noord-Holland. Zij pakken activiteiten 
 zelfstandig op, bepalen hun eigen werkdagen en organiseren de werk-
zaamheden in overleg met terreineigenaren.

Landschap Noord-Holland geeft advies over ecologie, natuur- en land-
schapsbeheer, soortenbescherming (padden, uilen, vleermuizen, bijen, 
broedvogels, etc.) en Arbo en veiligheid. Waar nodig ondersteunt ze 
 nieuwe groepen op locatie of bemiddelt ze tussen vrijwilliger en terrein-
eigenaren. De zelfsturende groepen worden opgeleid met een breed 
 aanbod aan cursussen (zie project 1.1). Vanuit het centraal gelegen 
 gereedschappendepot distribueert zij honderden handgereedschappen 
en machines als maaimachines, bosmaaiers en motorkettingzagen.

Speerpunten in de ondersteuning van de tellers zijn mogelijk maken  
van flexibel vrijwilligerswerk, werken met jongeren en instroom van 
 vrijwilligers.

De binding van het provinciale netwerk is belangrijk. We communiceren 
Groen Kapitaal als de beweging die natuurliefhebbers in Noord-Holland 
bindt. We nemen actief deel in de Dialoogdag en daar zijn de coördinatoren 
van de vrijwilligersgroepen aanwezig om elkaar en de TBO’s te ontmoeten. 

We zetten verder in op de versterking van regionale netwerken.  
We  organiseren regionale vrijwilligersdagen en bundelen regionaal  
de  krachten rond een streekidentiteit of regionale eenheid. Vrijwilligers  
en TBO’s werken samen aan beheer en soortenbescherming.

Uitvoering Landschap Noord-Holland
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I   2.2 Ondersteuning vertellers

Doelstelling Ondersteunen van vertellers (educatievrijwilligers), zodat zij met tevreden-
heid het draagvlak voor de Noord-Hollandse natuur- en recreatiegebieden 
en natuur in de directe leefomgeving kunnen vergroten. 

Resultaat 
eind 2020

• Jaarlijkse ondersteuning van 10 vrijwilligersafdelingen met werkgroepen 
in verschillende gemeenten

• Afdelingen organiseren cursussen van hoge kwaliteit en bereiken met o.a. 
jeugdactiviteiten, excursies en lezingen Noord-Hollanders, jong en oud. 

• Instroom van vrijwilligers met bestuurlijke of coördinerende functie is  
op peil 

• Jaarlijks 6 bijeenkomsten voor bestuurders van de afdelingen
• Jaarlijks minimaal 1 themabijeenkomst rondom speerpunten (instroom, 

innovatie of betrekken van jongeren)
• Jaarlijks ontvangen twee afdelingen ondersteuning rond speerpunten 

op maat, naast de bredere ondersteuning voor alle afdelingen. 
• Jaarlijks zijn één tot twee regionale vrijwilligersdagen georganiseerd, 

waarbij NH is ingedeeld in 3 regio’s, aangeboden vanuit de groene 
 academie en georganiseerd door Landschap Noord-Holland en IVN  
(en TBO’s). In 2018 een informatiedag, in 2019 twee en in 2020 twee.

• Leergemeenschap communicatie en PR van afdelingen 

Vervolg van  ‘2.2 Ondersteuning vertellers’ op pagina 26
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I   2.2 Ondersteuning vertellers

Inhoud Noord-Holland telt 10 vrijwilligersafdelingen met werkgroepen in ver-
schillende gemeenten. Deze afdelingen organiseren cursussen van hoge 
kwaliteit en bereiken met o.a. jeugdactiviteiten, excursies en lezingen vele 
Noord-Hollanders, jong en oud. 

Ondersteuning richt zich met name op vrijwilligers met bestuurstaken  
of coördinerende taken, zodat zij overige vrijwilligers goed kunnen bege-
leiden. Zij ontvangen ondersteuning op het gebied van het werven en 
binden van vrijwilligers, innovatie waarop afdelingen georganiseerd zijn, 
instroom, waarderingsbeleid etc. Hierbij wordt aangesloten bij de uit-
komsten van ‘innovatie, jongeren en flexibele vrijwilligers’. 

Instroom, betrekken van jongeren, waarderingsbeleid en toekomst-
bestendig vrijwilligerswerk zijn belangrijke thema’s die spelen onder 
 vrijwilligers. We onderzoeken met afdelingen hoe zij hier op kunnen 
 inspelen, zonder dat dit ten koste gaat van het huidige vrijwilligerswerk. 
Voorbeelden uit andere sectoren worden gedeeld. 

De 10 IVN afdelingen bereiken gezamenlijk vele volwassenen en kinderen. 
Hun activiteiten en het bereik (zowel geografisch als aantallen) maken we 
op een visueel aansprekende manier zichtbaar, afdelingen worden daarbij 
begeleid. (Bestuurs)leden informeren wij via digitale nieuwsbrieven en 
 lokale mooie projecten worden uitgelicht. 

Afdelingen krijgen ondersteuning op het gebied van communicatie en PR, 
lokale zichtbaarheid, afdelingsbladen en online media. Hiertoe wordt een 
afdeling overstijgende leergemeenschap opgezet met meerdere thema-
bijeenkomsten per jaar. Landelijke campagnes bieden de mogelijkheid 
om een groot publiek te bereiken en het draagvlak voor de Noord- 
Hollandse natuur te vergroten. Vrijwilligers ontvangen ondersteuning  
en advies om aan landelijke campagnes te kunnen deelnemen. Indien 
 gewenst kunnen ook hier afdeling overstijgende bijeenkomsten of 
 werkgroepen ingezet worden. 

Ook op het gebied van natuur & gezondheid wordt de afdeling over-
stijgende leergemeenschap verder uitgebouwd, met een belangrijke  
rol voor de Natuurkoffer. 

IVN onderhoudt de Natuurwegwijzer.nl. Deze website ontsluit het recrea-
tief aanbod van de IVN vrijwilligers. Voor de TBO’s is de Natuurwegwijzer.nl 
de portal naar een toegankelijke natuur.

Uitvoering IVN
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I   2.3 Ondersteuning boerenlandvrijwilligers

Doelstelling Coördinatie van het netwerk van vrijwillige weidevogelbeschermers  
met begeleiding in het veld, ondersteuning bij gegevensverwerking  
en het ter beschikking stellen van beschermingsmateriaal.

Resultaat 
eind 2020

• Jaarlijkse ondersteuning van vrijwilligers in het veld
• Jaarlijks uitgifte van beschermingsmateriaal 
• Opzetten van projecten waarbij vrijwilligers een bepaalde  

maatregel of vogelsoort onderzoeken (citizen-science projecten)
• Wanneer kansrijk wordt een aparte weidevogelgroep voor  

jonge  weidevogelbeschermers en jonge boeren opgericht
• Jaarlijkse organisatie van een ‘Inspiratiedag Boerenlandvogels’  

voor  vrijwilligers, boeren, beleidsmakers en beheerders
• Uitgave van een nieuwsbrief boerenlandvogels (12x per jaar)
• Organisatie van jaarlijkse coördinatorendag
• Jaarlijkse uitgave van een Jaarboek Boerenlandvogels

Vervolg van  ‘2.3 Ondersteuning boerenlandvrijwilligers’ op pagina 28



28

I   2.3 Ondersteuning boerenlandvrijwilligers (vervolg)

Inhoud Landschap Noord-Holland voert de coördinatie uit van het netwerk van 
vrijwillige weidevogelbeschermers van Noord-Holland. We worden hierbij, 
net als andere provincies, ondersteunt door LandschappenNL. We onder-
steunen de vrijwilligers in het veld en stellen hiervoor materiaal als nest-
beschermers ter beschikking. Ook ondersteunen we de vrijwilligers bij het 
invoeren van de gegevens die in het veld zijn genoteerd. Dit kan op aan-
vraag van een vrijwilligersgroep of wanneer een agrarisch collectief een 
vraaghulp signaleert. 

In 2016 zijn we begonnen om vrijwilligers te betrekken bij een onderzoek 
naar de habitatvoorkeur van de kievit. Een dergelijk onderzoek willen we 
de komende jaren uitvoeren naar de scholekster. Vrijwilligers worden door 
ons begeleid en werken mee aan een (semi-)wetenschappelijk onderzoek. 
Voor dit onderzoek word aanvullende financiering gezocht. 

Weinig jongere mensen zijn betrokken als weidevogelbeschermer.  
De jongere mensen die er zijn, willen we komende jaren bijeen brengen en 
een aparte weidevogelgroep samenstellen. Deze groep zal eens in de zoveel 
tijd bijeen komen voor een verdiepingsavond over een bepaald onderwerp. 
Hierbij stemmen we af met IVN en het jongerenprogramma (zie project 3.2).

In februari 2018 wordt een ‘Inspiratiedag Boerenlandvogels’ georganiseerd 
voor met name het vrijwillige netwerk van beschermers. Wanneer succes-
vol, zal dit jaarlijks worden georganiseerd.

De coördinatoren van groepen (25) zijn ons aanspreekpunt voor de vrij-
willigers. Eenmaal per jaar brengen we deze coördinatoren bij elkaar om  
ze te voorzien van de laatste kennis. Ook halen we op zo’n dag kennis op: 
welke behoefte ligt er in de groepen? Welke kennis ontbreekt? Zo richten 
wij onze verdiepingscursussen van het daar op volgende jaar in.

Jaarlijks geven we een digitaal rapport uit met de resultaten van dat 
 voorjaar en andere interessante artikelen om de vrijwilligers op de  
hoogte te houden. 
Door het jaar heen ontvangen vrijwilligers digitale nieuwsbrieven. 

Uitvoering Landschap Noord-Holland
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I   2.4 Ondersteuning tellers 

Doelstelling Monitoring van beheer mogelijk maken en verbeteren.  
Tellers (monitoringvrijwilligers) ondersteunen bij monitoring.  
Infrastructuur voor tellers verbeteren. 

Resultaat 
eind 2020

• Mini-symposium Monitoring & Beheer in 2018
• (NB: in november 2017 voeren peilen we de behoefte voor een 

 mini-symposium onder TBO’s en vrijwilligers.  
Go/no go in december 2017)

• Uitwerking infrastructuur tellers, op basis van behoefte vrijwilligers & TBO’s
• Presentatie & samenwerking op Noord-Hollandse Natuurdag 2018
• Kennisuitwisseling tellers, vertellers en herstellers op regionale 

 vrijwilligersbijeenkomsten. 
• Jaarlijks 4 edities tijdschrift Tussen Duin & Dijk
• Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek in 2020

Inhoud Een mini-symposium aan het begin van 2018 start de hernieuwde 
 kennismaking met partijen op het gebied van monitoring: tellers, TBO’s  
en soortenorganisaties. 

Op basis van de behoeften bouwen we een infrastructuur op van 
 bijvoorbeeld cursussen en materialen voor tellers en/of informatieve 
 bijeenkomsten en/of overleg tussen TBO’s, vrijwilligers en soorten-
organisaties. De geplande acties worden gepresenteerd op de  
Noord-Hollandse Natuurdag in november of december 2018.

Jaarlijks worden 4 edities van het tijdschrift Tussen Duin & Dijk uitgegeven 
voor en door monitoringvrijwilligers. De artikelen worden breder ingezet. 
We laten de (vrijwillige) onderzoekers vertellen over hun vakgebied aan 
herstellers en tijdens regionale vrijwilligersbijeenkomsten. Hiermee willen 
we de kennisuitwisseling en netwerkvorming tussen tellers, vertellers en 
herstellers bevorderen. 

De tevredenheid van de tellers wordt medio 2020 opnieuw gemeten  
door middel van een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. 

Uitvoering Landschap Noord-Holland
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I   3.1 Dialoogdag 

Doelstelling Eén keer per jaar wordt een evenement georganiseerd. Een inhoudelijk 
bedankje én contactmoment tussen vrijwilligers, en beroepskrachten  
van TBO en Provincie Noord-Holland.

De dag is dus voor iedereen die onderdeel is van de beweging van 
 vrijwilligers die zich inzetten voor Noord-Hollandse natuur; teller,  
vertellers en herstellers. 

Het doel is om de vrijwilligers bewust te maken van de bredere beweging 
waar zij onderdeel van uit maken. Enthousiaste vrijwilligers die goed op de 
hoogte zijn, zijn immers de best denkbare ambassadeurs van het vrijwilli-
gerswerk in de natuur en van Groen Kapitaal. 

Resultaat 
eind 2020

In 2020 is de Dialoogdag uitgegroeid tot een nog breder bekend begrip, 
waar een brede vertegenwoordiging van vrijwilligers aan deelneemt.  
Alle partners van Betrekken bij Groen (de TBO) vullen een deel van het 
 programma, wijzen vrijwilligers goed door naar de Dialoogdag én zijn  
om de beurt gastheer van deze dag. 

Inhoud In 2017 gaven TBO aan dat zij meerwaarde zien in een gezamenlijke dag 
voor alle vrijwilligers. De Dialoogdag kan nóg meer van alle TBO worden. 
We bouwen van 2018-2020 richting een bredere vertegenwoordiging van 
vrijwilligers én inhoudelijk waardevol programma. Vrijwilligers, waaronder 
buurtinitiatief, met vragen worden tevens doorverwezen naar experts 
(Eerste Hulp Bij Groen). 

De Dialoogdag wordt dé plek voor discussies, workshops, excursies en 
 lezingen, zo is er gelegenheid voor hen tot verdieping en verbreding.  
Maar ook is er de mogelijkheid om met alle TBO, PNH en IVN beroeps-
krachten en vrijwilligers van gedachten te wisselen en in debat te gaan. 

Uitvoering IVN
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I   3.2 Jongeren & flexibele vrijwilligers 

Doelstelling Jongeren weten de natuur en recreatieorganisaties te vinden voor 
 vrijwilligers in en voor de Noord-Hollandse natuur. Dit leidt tot een 
 structurele toestroom van nieuwe, jongere, vrijwilligers.

Resultaat 
eind 2020

Jongeren weten de natuur en recreatieorganisaties te vinden voor 
 vrijwilligers in en voor de Noord-Hollandse natuur. 
 
De TBO delen ervaringen én trekken samen op in zichtbaarheid richting 
jongeren als nieuwe doelgroep. Samen innoveren we en leren hiervan. 

Dit leidt tot een structurele toestroom van nieuwe, jongere, vrijwilligers

Inhoud • Inventarisatie onder TBO naar behoefte aan jongere vrijwilligers, huidig 
aantal jongeren en huidig aanbod voor jongeren.

• Op basis van behoeften van jongeren (uit denktank 2017) inzicht in 
match tussen huidig aanbod en behoefte van jongeren. 

• Uitwisseling met Binden en opleiden van jonge boerenlandvogel-
vrijwilligers (zie project 2.3)

• Op basis hiervan (denktank –advies) verdere ontwikkeling en uitvoer van 
gezamenlijk project (bijvoorbeeld zichtbaarheidscampagne op festivals) 
gericht op jongeren vrijwilligersmogelijkheden binnen natuur & recreatie-
organisaties bekend te maken onder jongeren (2018 en 2019)

• Evaluatie en op basis van evaluatie van dit gezamenlijk project wordt een 
meerjarig vervolg ontwikkeld. (2020)

• Structurele samenwerking met jongeren(organisaties) en aansluiting bij 
initiatieven van jongeren waardoor jongeren structureel bereikt worden.

Uitvoering IVN
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I   3.3 Betrekken bij Groen fonds

Doelstelling Verbinding maken tussen Netwerk groene sector en de samenleving. 
Mensen en organisaties betrekken bij innovatieve projecten. 

Resultaat 
eind 2020

• Minimaal 10 projecten gerealiseerd
• Duidelijke koppeling met Dialoogdag

Inhoud Het Betrekken bij Groen fonds stimuleert innovatie in het groene werkveld
en samenwerking tussen partijen en organisaties binnen en buiten de
groene sector. Speerpunt bij het fonds is de actieve betrokkenheid van 
jongeren. Daarnaast heeft het fonds aandacht voor Eerste Hulp bij Groen 
aan vrijwilligersgroepen. Vrijwilligersgroepen en organisaties kunnen 
 projecten aandragen voor financiering uit het fonds.

Het fonds ondersteunt projecten in drie categorieën:
1.  Innovatieve projecten en nieuwe samenwerkingsvormen die bio-

diversiteit vergroten, natuurkwaliteit verbeteren of het draagvlak  
voor de natuur vergroten

2.  Projecten rond speerpunten de actieve betrokkenheid in het groen  
van jongvolwassenen (18-35 jaar), flexibele vrijwilligers of instroom  
van  vrijwilligers

3.   Eerste Hulp Bij Groen (EHBG): vrijwilligersinitiatieven ter verbetering  
van biodiversiteit of verhogen van efficiency van vrijwilligerswerk

Het fonds legt een nadrukkelijke verbinding met de Dialoogdag,  
door projecten daar te presenteren.

Uitvoering Landschap Noord-Holland
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I   3.4 Samenwerking, penvoerder

Doelstelling Samenwerking bestendigen, programma Betrekken bij Groen sturen 

Resultaat 
eind 2020

• Samenwerking TBO’s in sterk netwerk
• Jaarlijkse subsidieaanvraag en financiële afronding Betrekken bij Groen 

Inhoud De samenwerking tussen TBO’s onderling, met de provincie en met andere
maatschappelijke organisaties, legt de basis onder het programma
Betrekken bij Groen.

Een programmamanager, een stuurgroep, en het directeuren-, en 
 vrij willigerscoördinatoren-overleg (resp. TBO-D en TBO-V) zorgen voor 
 afstemming tussen de TBO’s over de afzonderlijke activiteiten en  
projecten binnen Betrekken bij Groen.

De penvoerder zorgt voor de jaarlijkse subsidieaanvraag, verslaglegging 
en jaarcijfers van het vrijwilligerswerk.

Uitvoering Landschap Noord-Holland


