
Expertisecentrum

Vrijwillige Inzet
Magda van der Wees & Henriëtte Nauta



Vanochtend…

 Expertise Centrum

 Facts & Trends 

 Vrijwillige inzet in de Groensector

 Vragen / ideeën 



Expertisecentrum Vrijwillige Inzet

 Informatie en advies aan organisaties 

 Vrijwilligers Vacature Bank

 Vrijwilligersacademie

 Nieuwe doelgroepen: mensen in een kwetsbare situatie, 

jongeren/stagiaires 



Facts in Almere



Facts in Nederland 

• even veel mannen als vrouwen

• gemiddeld iets ouder 

• vooral bij sport en scholen
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Trends

Vrijwilligerswerk wordt vrijwillige inzet

• meer bewonersinitiatieven 

• kortdurend of 1-malig vrijwilligerswerk

• ergens bij willen horen

• meer vrijwilligers? Regelen en begeleiden!



Trends

Vrijwillige inzet is als Haarlemmerolie

• plek voor…stage, dagritme, taal oefenen

• vrijwilligers én professionals

• aansluiten bij motivatie van vrijwilligers

• begeleiding voor (kwetsbare) vrijwilligers

• behoefte aan duidelijkheid



Trends

de toekomst

• vrijwilligers vinden een baan, gepensioneerden zijn druk

• behoefte aan ontmoeting, integratie / taal leren

• social media voor uitwisseling & contact

• focus op specifieke groepen



Groen vrijwilligerswerk in Almere

• bij organisaties 

- buurt overstijgend, verder weg

• bij bewonersinitiatieven: 

moestuinen, boomgaard

- in de buurt



Groen vacatures bij de VMCA

• Schoolmoestuinen

• Verzorging groen in zorgcentra

• Tuinvrijwilligers bij mensen thuis

• Educatievrijwilliger Buitencentrum

• Begeleider School- en publieksactiviteiten (lentefeest, modderdag)

• Dierenverzorging (vogelopvang, egelopvang, stichting Aap)

• Bij Kinderboerderij, Schaapskooi, Kemphaan 

• Hulp bij paardrijden voor mensen met een beperking

• Vrijwilliger Hond/kat bij woonlocatie

• Wandelgroepen

• Bestuur, fondswerving, horeca bij groenorganisaties



Vragen/ideeën?

Nieuwe doelgroepen…

• Zie je andere, nieuwe doelgroepen?

• Wat is er voor nodig? Heeft je organisatie draagkracht?

Kennis van groen & kennis van mensen!



Vragen/ideeën?

Flexibilisering…

• Bied je kortdurend / 1-malige klussen aan?

• Kun je het werk anders organiseren?



Vragen/ideeën?

Ontmoeting in de buurt…

Hoe sluit je aan bij wens om 

• anderen te ontmoeten? 

• om in eigen buurt aan de slag te gaan? 

Familiedag, Pluktuin, Buurtpicknick, 

Groene speelplaatsen, GroenDating for singles…?



Vragen/ideeën?

Verbinding met andere sectoren…

• Kun je aansluiten bij trend van sport & gezondheid? 

• Kun je aansluiten bij scholen?

• …?



Vragen/ideeën?

Vrijwilligersbeleid…

• Wat doe je om vrijwilligers te boeien, binden & behouden? 

• Is er vrijwilligersbeleid op papier (en bekend)?

• Werk je aan ontwikkeling van vrijwilligers?

• Hoe veranker je dit alles in je organisatie?



Vragen/ideeën

Versterking van groenorganisaties in Almere…

• Wat is nodig voor versterking en verbinding?

• Hoe kunnen expertise en materialen gedeeld worden? 

• bijv. tussen grotere organisaties en bewonersinitiatieven?

• welke andere opties zie je?


