
 

 

 

Heeft u ook moeite met nieuwe vrijwilligers interesseren voor uw groep? Wilt u ook dat er over 10 

jaar nog steeds zo’n enthousiast team zich inzet voor de natuur? Kom dan naar ons Kenniscafé op 13 

november 2018 in Haarlem!  

Kenniscafé Groene vrijwilliger van de Toekomst 

op dinsdag 13 november 2018 

15.00 - 19.00 uur te Haarlem 

Groene vrijwilliger van de toekomst  

In Noord-Holland zijn ruim 12.000 vrijwilligers actief in het groen. Hoe zorgen wij ervoor dat deze 

grote groep steeds nieuwe enthousiaste aanwas krijgt? Wie zijn de groene vrijwilligers van de 

toekomst? Hoe bereik je ze en wanneer zijn ze enthousiast om zich in te zetten voor hun groene 

omgeving? 

 

“De nieuwe vrijwilliger wil gevraagd worden” 

Motivaction heeft een onderzoek uitgevoerd naar deze nieuwe groepen groene vrijwilligers in 

Nederland. Jongeren willen bijvoorbeeld gevraagd worden door andere jongeren; willen iets bijdrage 

aan milieu en klimaat of ervaring opdoen voor hun carrière. Volwassenen tot 55 jaar willen de natuur 

in de eigen omgeving behouden, tot rust komen na een drukke werkweek of iets actiefs doen met 

hun kinderen. De volledige rapportage met infographics leest u hier. 

 

Wat betekent dit voor u? 

Wat kunt u als coördinator, bestuur of begeleiders van de vrijwilligers doen om uw vrijwilligersgroep 

op sterkte te houden? Wat willen de nieuwe vrijwilligers en wat bieden wij ze? Welke ondersteuning 

heeft u daar bij nodig? Wij gaan graag met u in gesprek en ook actief aan de slag tijdens een 

Kenniscafé op 13 november 2018.  

 

 

  

http://www.degroenevrijwilliger.nl/rapporten/


 

Het programma 

 U wordt verwelkomt door Gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland.  

 Rob Meijers van LandschappenNL vertelt over de laatste ontwikkelingen.  

 Motivaction licht de opvallende conclusies uit het onderzoek toe.  

 Daarna volgen de workshops waarin wij samen kijken wat u kunt doen om de nieuwe 

doelgroep te bereiken. Wij bespreken wat u nodig heeft om dat mogelijk te maken.  

 Natuurlijk is er na afloop gelegenheid tot napraten met een drankje en een hapje.  

 

Het Kenniscafé wordt georganiseerd door de gezamenlijke TBO’s in Noord-Holland en wordt u 

aangeboden door de Provincie Noord-Holland vanuit haar aanpak Groen Kapitaal. 

 

Wat:   Kenniscafé Toekomst van de Groene vrijwilliger 

Wanneer:  Dinsdag 13 november van 15.00 – 19.00 uur 

  van 14.00 – 15.00 uur is er de mogelijkheid tot een rondleiding in het Provinciehuis 

Waar:   Provinciehuis, Dreef 3 te Haarlem 

 

 
Bron: onderzoek Groene vrijwilliger van de toekomst, Motivaction 

 

 

Aanmelden kan via https://www.ivn.nl/provincie/noord-holland/activiteiten/kenniscafe-groene-

vrijwilliger-van-de-toekomst 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/18/groene-vrijwilliger-van-de-

toekomst  
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