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2 SAMENVATTING
Groen en Doen is een subsidieregeling die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
De regeling stimuleert en ontwikkelt vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer.
In drie ronden Groen en Doen zijn 2155 vouchers ter waarde van 1.000 euro uitgereikt op een bijzondere, laagdrempelige manier die past bij vrijwilligers, “zonder bureaucratisch gedoe”. In de ronde van 2015-2016, de derde ronde, waren dat er 795. Met deze vouchers konden mensen een opleiding of cursus doen waardoor zij hun
vrijwilligerswerk beter en veiliger konden doen of een opleiding organiseren en gratis aanbieden aan anderen.
Voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie was dat mensen een of meerdere blogs schreven op
www.groenendoen.nu. Daardoor lag controle in de samenleving en was uitgebreide verantwoording met bonnetjes niet nodig. De regeling stoelde op vertrouwen! Dat was prettig voor de vrijwilliger, maar leverde ook een
besparing op in de behandelingskosten. Onder de 795 aanvragers is een online vragenlijst verstuurd, die de
basis vormt van deze evaluatie. De respons was hoog, 57% van de mensen vulde de enquête in.
De vouchers hebben ongelofelijk veel opgeleverd. Vrijwilligers hebben nieuwe doelgroepen bereikt, hun kennis
en vaardigheden zijn toegenomen, nieuwe netwerken zijn ontstaan en er zijn nieuwe projecten gestart. Maar
misschien is het meest belangrijke, dat de regeling bijdraagt aan een gevoel van waardering. De woorden waardering en erkenning komen bijzonder vaak terug in de antwoorden van de evaluatie. Waardering door de omgeving, waardering door organisaties en waardering door de overheid.
De regeling was licht, luchtig en laagdrempelig. Dat past bij wat vrijwilligers zelf aangeven nodig te hebben. Zij
noemen zelf als behoeften: geen hoge eisen, beschikking over voldoende faciliteiten en materialen, periodiek
leuke bijeenkomsten waar mensen gelijkgestemden kunnen ontmoeten, voldoende bijscholingsmogelijkheden
en af en toe een financieel steuntje in de rug. Wat dat betreft was Groen en Doen een schot in de roos. Door de
controle in de samenleving te leggen (via de blogs) in plaats van een uitgebreide financiële verantwoording aan
alle aanvragers te vragen, kunnen de behandelingskosten in principe laag blijven. In de derde ronde pakte dat
minder gunstig uit, omdat dat aanvraagprocedure via DidiD moest, wat heel bewerkelijk was. De blogs werken
bovendien inspirerend en leiden tot delen van kennis en ervaring. Via de regeling zijn veel nieuwe mensen bereikt; 62% van de respondenten geeft aan dat zij via Groen en Doen de interesse hebben weten te wekken van
mensen die voorheen geen of heel weinig belangstelling voor natuur hebben.
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Infographic gemaakt door Li-Shi Works
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3 INLEIDING
Groen en Doen is een subsidieregeling die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
De regeling stimuleert en ontwikkelt vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer.
Onderdeel van Groen en Doen was de uitgifte van vouchers, die vrijwilligers konden aanvragen voor een opleiding of cursus naar keuze, waarmee ze hun vrijwilligerswerk beter konden doen. Elke voucher vertegenwoordigde een waarde van 1.000 euro, die de aanvrager zelf kon besteden aan een opleiding naar keuze. In totaal zijn
er in de periode 2012-2016 drie aanvraagronden geweest, waarin 2155 vouchers zijn uitgegeven. In de laatste
ronde (2015/2016) waren dat er 795).
De uitvoering van de eerste twee ronden van Groen en Doen was in handen van GreenWish, Dienst Regelingen
en LandschappenNL. GreenWish en RVO hebben uitvoering gegeven aan de derde ronde van Groen en Doen.
Van de eerste twee ronden is in 2014 een evaluatierapport verschenen. In dit rapport kunt u de evaluatie van de
voucheruitgifte in 2015/2016 lezen.
Hoofddoelstellingen van Groen en Doen:
 Het stimuleren en ondersteunen van de betrokkenheid van burgers bij natuur en landschap door het
doen van vrijwilligerswerk in Nederland;
 Het erkennen en waarderen van het werk van deze vrijwilligers en dit werk zichtbaar maken door communicatie en praktijkvoorbeelden;
Kenmerken van Groen en Doen 2015/2016:
 795 mensen hebben een voucher van 1.000 euro aangevraagd;
 Daarmee zijn verschillende soorten opleidingen gevolgd waarmee mensen hun vrijwilligerswerk beter
en/of veiliger kunnen uitvoeren;
 De controle lag in de samenleving, omdat mensen – ter verantwoording – een of meerdere blogs plaatsen op www.groenendoen.nu;
 De regeling was daardoor laagdrempelig, zonder bureaucratische rompslomp, en dat past precies bij
vrijwilligers.
Aandachtspunten Groen en Doen 2015/2016:



Het bereiken van nieuwe vrijwilligers. Belangrijkste doelgroep was de 30% van de Nederlanders die volgens de rijksnatuurvisie nog niet actief bijdragen aan natuur, maar er wel toe bereid zijn;
Het stimuleren van vrijwilligerswerk in projecten waarin naast natuur en landschap ook andere aspecten
aan de orde zijn: denk aan zorg, welzijn, educatie en arbeidsparticipatie.
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4 LEESWIJZER
Dit rapport bevat een evaluatie van de resultaten en de effecten van de derde ronde van Groen en Doen. Het
bevat de basisgegevens van 2015/2016 (aantallen aanvragen, spreiding e.d.) en de resultaten van een online
enquête, onder de aanvragers in het najaar van 2016.
Het rapport leest u allereerst meer over de opzet van de evaluatie (hoofdstuk 5) en de zichtbaarheid van de regeling (hoofdstuk 6). Vervolgens worden de resultaten en de effecten van de vouchers besproken (hoofdstuk 7).
Hoofdstuk 8 is een weergave van de verzamelde effecten. In hoofdstuk 9 staan kansen en knelpunten die de
deelnemers zelf zien voor de uitvoering van groen vrijwilligerswerk. Bijlage 1 geeft inzicht in de getallen die zijn
verzameld tijdens de enquêtes.

Trainingsweekend korstmossen. Foto: M.H.T. Slaats
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5 OPZET VAN DE EVALUATIE
GreenWish heeft de enquêtes in najaar 2016 per mail gestuurd naar de voucheraanvragers van 2015 (795
mensen). De enquête was gericht op het effect dat de regeling teweeg bracht en ging vooral in op de volgende
vragen:


Voelen vrijwilligers en organisaties zich erkend en gewaardeerd?



Is de betrokkenheid van de deelnemende personen gegroeid?



Zijn er ook nog andere, voorheen niet betrokken mensen of organisaties bij natuur of landschap betrokken geraakt?



In hoeverre heeft die waardering een positieve uitstraling gehad op vrijwilligerswerk in de natuur? Of met
andere woorden: wordt werken in de natuur aantrekkelijker voor mensen door Groen en Doen en komt
vrijwilligerswerk in een positiever daglicht te staan?



Wat is het duurzaam effect van de genoten opleiding?



Voor welk type vrijwilligerswerk zijn de vouchers gebruikt? Ging het om maatschappelijke initiatieven
en/of voor vrijwilligerswerk bij (traditionele) natuurbeherende organisaties?



In hoeverre zijn groene vrijwilligers ook betrokken bij projecten waarin naast natuur en landschap ook
andere aspecten aan de orde zijn: denk aan zorg, welzijn, educatie, arbeidsparticipatie (natuurcombinaties).

Daarnaast is een aantal toekomstgerichte vragen gesteld:


Welke behoeften heb je om je groene vrijwilligerswerk met plezier te kunnen blijven uitvoeren?



Welke kansen en knelpunten zie je voor groen vrijwilligerswerk in de komende vijf jaar?
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6 ZICHTBAARHEID GROEN EN DOEN
Over Groen en Doen werd gecommuniceerd via social media (facebook en twitter), de website en persberichten.
Het zwaartepunt van de bezoekers lag in de aanvraagperiode van de vouchers: 1 oktober tot en met 29 oktober
2015. Het aantal unieke bezoekers was vele malen hoger dan het aantal voucheraanvragers, dat wil zeggen dat
velen vanuit interesse een kijkje hebben genomen op de website van Groen en Doen.
Het aantal facebook likes is verdubbeld ten opzichte van ronde 2, het aantal twittervolgers bijna verviervoudigd.
Het aantal blogs bedraagt per 1 november 2016 600. Omdat de regeling nu ten einde loopt en mensen voor 31
december 2016 de verplichting hebben om te bloggen, zal dat aantal de komende weken nog stijgen.

Zichtbaarheid Groen en Doen
Totaal aantal bezoeken groenendoen.nu
1 oktober 2015-1 november 2016
Totaal aantal unieke bezoekers
Totaal aantal bezochte pagina’s
Aantal likes facebook
Aantal volgers twitteraccount @groenendoen
Aantal blogs op site

Per 1 november 2016
27.550
17.600
123.600
1.250
2.030
600

Duurzaamheid voor natuurgidsen. Foto: J.H. Blom
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7 RESULTATEN VOUCHERS 2015-2016
7.1 Respons op de enquête
De gegevens hebben betrekking op de deelnemers aan de enquête; 57% van de aanvragers, dat wil zeggen 457
mensen van de 795 aanvragers, beantwoordden de online vragenlijst. De betrokkenheid bij Groen en Doen is
groot! Vanwege de hoge respons beschouwen we de enquête representatief en hebben we in veel gevallen de
aantallen voor de gehele groep van 795 aanvragers doorgerekend.
De vouchers zijn in deze ronde in 5 dagen aangevraagd, toen was het maximum bereikt. Er is direct gecommuniceerd dat de aanvragen vergeven waren. We kregen veel teleurgestelde reacties van mensen die te laat waren
met aanvragen en daardoor achter het net visten. De vraag was zeker groter dan het aanbod.
Voor het merendeel van de respondenten, was dit een eerste kennismaking met Groen en Doen, voor 72% was
het de eerste keer dat ze een voucher aanvroegen. De andere 28% had al eerder meegedaan in de eerste en/of
de tweede ronde.

7.2 Verspreiding van de aanvragers over Nederland
Aanvragen kwamen vanuit het hele land, maar laten wel duidelijke regionale verschillen zien. Het zwaartepunt
lag in Gelderland en Noord-Brabant, op de voet gevolgd door Noord- en Zuid-Holland. De minste aanvragen
kwamen uit Friesland. Aanvragen kwamen zowel uit de stad, als van het platteland; 15% van alle 795 aanvragen
is afkomstig uit een van de grote vier steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daarnaast kwam
nog eens 13% afkomstig uit andere steden met meer dan 100.000 inwoners.

Provincies
Gelderland
Noord-Brabant
Noord-Holland
Zuid-Holland
Utrecht
Limburg
Zeeland
Groningen
Overijssel
Drenthe
Flevoland
Friesland

Percentage
20%
17%
13%
13%
10%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
<1%
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7.3 Leeftijd aanvragers vouchers
Bijzonder aan de regeling was dat alleen particulieren (zonder rechtspersoon) een voucher konden aanvragen.
Dit is niet gebruikelijk bij subsidieregelingen. Aanmelding ging via DigiD. Per persoon kon 1 voucher worden aangevraagd.
De grootste groep aanvragers, bijna de helft, is ouder dan 55 jaar. Dat weerspiegelt ook de groep die het meest
actief is als (groene) vrijwilliger.

7.4 Gebruik vouchers
De vouchers moesten worden gebruikt voor een opleiding, cursus of kennisontwikkeling. De onderwerpen waarvoor mensen een opleiding volgden of organiseerden waren divers en soms ook gecombineerd in één opleiding.
De meeste vouchers zijn gebruikt voor het leren herkennen van natuurwaarden, actief natuur- en landschapsbeheer (zagen, knotten, heggenvlechten e.d.) en andere mensen activeren voor vrijwilligerswerk. Het merendeel
van de kennis die is opgedaan met de vouchers is toegepast in vrijwilligerswerk bij een organisatie (66%), maar
opvallend is dat 34% de voucher gebruikte voor hun bijdrage aan een particulier of buurtinitiatief. Dit nieuwe
type vrijwilligers wist de weg naar Groen en Doen goed te vinden.

Type opleiding of cursus

Percentage

Actief natuur- en landschapsbeheer
Herkennen natuurwaarden
Andere mensen in staat stellen actief te zijn
Organisatie van vrijwilligerswerk
Actief natuurbeheer in de stad
Communicatie

34%
33%
31%
20%
19%
17%
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Een greep uit de opleidingen en cursussen die mensen hebben gedaan met de voucher:
schaapherder, voedselbos in de praktijk, plantengallen herkennen, composteren kun je leren, EHBO in het veld,
GPS inzetten voor weidevogelbescherming, stinzenplanten in de stad, heggenvlechten, roofvogels herkennen,
stadslandbouw, educatie basisscholen, kettingzagen, natuurfotografie, ecologisch bosbeheer, financieel management, drainage, bloemrijke akkers, videobloggen, natuurschoolgidsen, permacultuur, groene kinderopvang,
kruiden- en verfplanten en nog veel meer…..

Zonder Groen en Doen had 57% de opleiding of cursus niet gevolgd. Ruim 35% van de respondenten gaf aan de
opleiding misschien te hebben gedaan. De belangrijkste reden daarvoor is dat financiële middelen ontbraken;
8% had de cursus ook zonder Groen en Doen gevolgd.

“Ik had dat financieel niet gekund. ik ga er nu ook
nog zoveel mogelijk mee door binnen de haalbare
middelen. Het heeft mij heel erg gestimuleerd en een
nieuwe manier van leren en terugkoppelen geleerd.
Dit had ik zonder de voucher nooit, maar dan ook
nooit als kans gehad. Vooral onze Amsterdamse
groepen werken erg aanvullend samen, daar zijn
meer mensen die andere curssen via Groen en Doen
hebben gedaan. We zijn een soort netwerk groep
geworden. Dat had nooit plaats gevonden als Groen
en Doen er niet was geweest.”

Steenuil. Foto: W.A. Drees

- 11 -

7.5 Effect op betrokkenheid
De meeste aanvragers geven aan dat hun betrokkenheid bij natuur door de voucher is toegenomen (53%) of
heel erg is toegenomen (12%). Ongeveer 32% van de aanvragers geeft aan dat zij al voor het aanvragen van de
voucher erg bij natuur en landschap waren betrokken. De voucher leidde voor hen niet tot meer betrokkenheid.
Dat is op zich ook logisch; 3% had geen mening.
80% van de respondenten was al eerder actief als groene vrijwilliger. Voor 20% geldt dat ze nauwelijks tot niet
actief waren als vrijwilliger voor de aanvraag bij Groen en Doen. Hiervan geeft 8% expliciet aan dat de voucher
hen stimuleerde om als vrijwilliger te beginnen. Als we de groep respondenten als represantief beschouwen,
gaat dat onder de 795 aanvragers om bijna 65 nieuwe vrijwilligers en
95 mensen voor wie Groen en Doen een actieve stimulans was het
vrijwilligerswerk weer op te pakken.
“Sommigen zijn lid geworden van onze
afdeling”

7.6 Activering van anderen

“Veel mensen willen zelf ook ijsvogel-

Interessant is in hoeverre de aanvragers in staat zijn geweest andere
wanden aanleggen in hun eigen buurt”
mensen te interesseren, 418 mensen gaven antwoord op deze vraag.
Verreweg de meeste respondenten geven aan met hun voucher anderen bij natuur en landschap te hebben betrokken (80%), bijvoorbeeld doordat ze met hun kennis een cursus hebben ontwikkeld of
gegeven. In onderstaande tabel staan globale aantallen die mensen via de vouchers hebben weten te betrekken. Alleen kijkend naar de 57% die gereageerd heeft op de enquête, schatten we in dat bijna 9.000 mensen via
de vouchers betrokken zijn geraakt (minimaal 6.200, maximaal 11.500). Als we de antwoorden als representatief beschouwen voor de hele groep aanvragers (100%), zal het aantal betrokken mensen in 2015-2016 ruim
15.000 mensen bedragen.

Hoeveel mensen heb je kunnen betrekken?
N=333
1 tot 5
14%
5 tot 10
19%
10 tot 20
30%
20 tot 50
24%
50 -100
7%
Meer dan 100
6%

Aantal mensen
46-230
310-620
1010-2020
1600-4000
1150-2300
>2100

Bijna tweederde van de mensen (62%) gaf aan via de voucher mensen geïnteresseerd te hebben die dat voorheen niet of nauwelijks waren. Daarmee is de regeling geslaagd in de opzet om nieuwe mensen bij beheer van
natuur en landschap te betrekken. Het effect op deze nieuwe mensen was vooral dat ze meer kennis kregen
over natuur en landschap (71%), en dat ze meer overtuigd zijn geraakt van het belang van natuur (42%). Ook
werd een deel van deze bereikte nieuwe mensen zelf actief als vrijwilliger(42%). Ook dit gegeven onderstreept
het feit dat via Groen en Doen nieuwe mensen zijn geactiveerd en gemotiveerd om zich vrijwillig in te zetten voor
natuur en landschap.
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7.7 Erkenning en waardering van vrijwilligers
Een belangrijke doelstelling van de regeling was het waarderen van vrijwilligerswerk. Deze opzet is - net zoals in
eerdere ronden- geslaagd: 89% van de respondenten zegt dat de regeling (veel) bijdraagt aan de waardering en
erkenning als vrijwilliger. Bijna alle respondenten lichtten bij hun antwoorden toe op welke manier Groen en
Doen vrijwilligerswerk stimuleert.

De antwoorden zijn heel divers maar een aantal punten komen vaak naar voren:
1. De waardering voor vrijwilligerswerk is zeer positief ontvangen;
2. Veel mensen hebben daadwerkelijk iets nieuws geleerd waarmee ze hun vrijwilligerswerk beter, met
meer enthousiasme en/of veiliger kunnen doen;
3. Via de vouchers is een nieuw publiek bereikt, waarvan een deel zich blijvend als vrijwilliger gaat inzetten;
4. Groen en Doen is in een aantal gevallen aanjager geweest voor nieuwe projecten en initiatieven.
In de vragenlijst staan tientallen prachtige quotes. Hieronder een korte bloemlezing die de waarde volgens de
deelnemers illustreert:

Waardering voor vrijwilligerswerk
“Zo ontzettend stimulerend, energie gevend om op basis van vertrouwen goed te doen”

Bewustwording
“Heel waardevol, zeker met de cursus die ik gevolgd heb ga je heel anders tegen het landschap aankijken en hoe je er mee om moet
gaan”
“Een groeiend maatschappelijk besef van de eigen rol in de leefomgeving”
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Nieuwe netwerken
“Een nieuwe activiteit ontplooien waar ik anders nog niet aan begonnen was. Daarbij met een boel mensen, en daarmee met kennis en
talenten, in aanraking gekomen. Dat was anders zó niet gebeurd. Enthousiasmerend en educatief in alle opzichten”
“Ook onderling hebben de gidsen van Natuurmonumenten, IVN Alphen en Nieuwkoop meer contact gehad en veel ideeën uitgewisseld.
Zonder jullie steun hadden wij dit niet kunnen realiseren. Het was een cadeau voor al onze vrijwilligers”

Kennis en vaardigheden
“Voor ons is de waarde geweest
dat we op een veilige manier ons
vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren”
“Laagdrempelige initiatieven en faciliteiten, zoals de voucheractie, ervaar ik als stimulans én
waardering. Voorwaarde is dat de overheden vertrouwen hebben in de besteding van de middelen en niet een uitgebreid pakket, aan voorwaarden, monitoring en controle optuigen”

“Mooier eindresultaat en betere
kwaliteit van ons werk. Minder
beschadiging van de natuur door
zwaar materieel. We kunnen meer
werk realiseren in dezelfde tijd.
Beperking onkosten door minder
inhuur van derden”

“Behalve dat mijn kennis is vergroot over vlinders, is de noodzaak tot behoud en beheer van de verscheidenheid van natuurlijke landschappen en het terugdringen van bestrijdingsmiddelen duidelijker geworden. Ook weet ik nu beter hoe ik (allochtone) mensen kan voorlichten”
Ik heb nu voldoende kennis van het werk met gemotoriseerd gereedschap zodat ik met een gespecialiseerd groepje mensen hiermee aan
de slag kan.

Nieuwe vrijwilligers
“Door deze subsidie was ik in staat een aantal potentiële vrijwilligers op te leiden en voorlichting te geven. Zonder deze subsidie was dit
niet gelukt”
“Het heeft ons gesterkt om dit jaar in een grotere groep, met nieuwe vrijwilligers door te gaan en zo het verhaal van onze weidevogels
door te kunnen geven aan een volgende generatie. We hebben kennis verworven, kunnen dat doorgeven en zijn gesterkt door de support
van Groen en Doen”
“Onze cursus heeft 27 potentiële vrijwilligers voor het verzamelen van hoogwaardige natuurdata opgeleid. Onze ervaringen zijn dat ongeveer de helft na vijf jaar nog aantoonbaar actief is. Verder heeft de samenwerking met diverse natuurorganisaties geleid tot verdere
uitbouw van het (personele) natuurnetwerk. Het is een enorme steun voor vrijwilligers als ze weten bij wie ze terecht kunnen met hun
inzet én met hun vragen”
“Door de bijdrage van Groen en Doen zijn 25 nieuwe vrijwilligers aan de slag gegaan voor het onderhouden van houtwallen en singels”

Nieuwe mensen bij natuur en landschap betrekken
“Ik kan dankzij de cursussen die ik heb gevolgd, zelf lesgeven over de natuur, zoals op een vluchtelingenopvang. De kinderen daar genoten zichtbaar van het bezig zijn met aarde, planten, & voeding”

Aanjager voor nieuwe initiatieven
“Een enorme boost voor vele kleinschalige initiatieven, die nauwelijks aan bod komen bij grote subsidieverstrekkers. Wij hebben geen
vereniging of stichting, maar hebben via Groen en Doen dus mooie, educatieve projecten kunnen realiseren, zonder bureaucratisch
gedoe”
“Met de bijdragen van Groen en Doen worden initiatieven ontwikkeld op het gebied van natuur en landschapsbeheer die er anders niet
waren gekomen”
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We vroegen mensen ook om aan te geven welke aspecten van Groen en Doen ze belangrijk vonden, naast de
waardering van het vrijwilligerswerk. Groen en Doen geeft meer bekendheid aan vrijwilligerswerk, wordt gezien
als stimulans en ook de laagdrempeligheid werd gewaardeerd. Laagdrempelig betekent in dit geval: toegankelijk
voor particulieren, weinig tot geen administratieve rompslomp. Het merendeel van de respondenten waardeerde
deze nieuwe - op vertrouwen gebaseerde - manier van werken. De kracht van vrijwilligers ligt niet in administratie
maar juist in het doen! In vergelijking met de vorige ronden, werd de laagdrempeligheid wel iets lager beoordeeld. Dit heeft vooral te maken met het feit dat mensen –in tegenstelling tot de vorige keren- met hun DigiD
Groen en doen is: (vouchers)

Niet

Een
beetje

Waar

Heel
erg

Laagdrempelig

5%

20%

41%

34%

Waardering voor vrijwilligerswerk
Stimulans om nieuwe vrijwilligers te betrekken

3%
3%

10%
14%

37%
46%

50%
37%

Geeft meer bekendheid aan vrijwilligerswerk
4%
28%
48%
Laat brede variatie in vrijwilligerswerk zien
3%
13%
47%
moesten inloggen. En waarschijnlijk ook omdat het aantal vouchers minder was dan de vraag.

20%
37%

In vergelijking tot de eerdere ronden, vinden minder mensen dat Groen en Doen vrijwiligerswerk bekendheid
geeft. In eerdere ronden vond 81% Groen en Doen een (heel goede) manier om groen vrijwilligerswerk in de spotlights te zetten. Nu bedraagt dat percentage 68% van de respondenten, alsnog een groot deel van de groep.

Natuureducatie voor kinderen die gebruik maken van hulpmiddel. Foto: M.A. ter Beeke
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7.8 Positieve uitstraling
Vrijwilligerswerk in de natuur wordt leuker en aantrekkelijker
door Groen en Doen. Het wordt mensen makkelijker gemaakt
en dat motiveert.
Mensen kregen vaak positieve reacties uit hun omgeving,
ruim 90% van de respondenten ervoer dat. Dit betekent dat
de zichtbaarheid en uitstraling van Groen en Doen groot is.

“Veel meer dan geld! Kennis, nieuwe contacten,
motivatie, verandering, gezelligheid. Ik vind het
een geweldige ervaring!”
“Veel praktische vaardigheid van een ambacht
geleerd! En al tweede geworden op een open
kampioenschap. De theorie kende ik al, maar de
praktijk is andere koek”

Bevorderen nieuwe soorten natuur voor bijen in de stad. Foto: W.A.R.M Brans

7.9
“Door de voucher heb ik mijn inhoudelijke kennis over natuur(behoud) sterk kunnen uitbreiden. Dit stelt mij in de toekomst zeker in staat
om deze kennis gedegen en juist over te dragen
op anderen”
“Zeer belangrijk geweest, omdat ik daardoor
mijn werk als vrijwilliger in een kwetsbaar natuurgebied veel beter kan doen”

Duurzaam effect van de vouchers

Bijna alle mensen (93%) heeft het geleerde in de cursus het
eerste jaar direct in praktijk gebracht. En het merendeel van
de 7% die dat nog niet heeft gedaan gaat dat alsnog doen
(bijvoorbeeld: de cursus moest nog plaatsvinden of afgerond
worden op het moment van het invullen van de enquête).
Daarmee is de regeling uiterst succesvol.
Wat mensen hebben geleerd raken ze niet meer kwijt, ze zijn
gecertificeerd, hebben een vaardigheid geleerd, meer inzicht
in het landschap e.d. Deze kennis en ervaringen gaan ze verder toepassen in hun carrière als natuurvrijwilliger en velen
dragen deze kennis ook over aan anderen.
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7.10 Kruisbestuiving met de landelijke groene vrijwilligersorganisaties
We legden mensen de vraag voor of ze de vijf grote, landelijk werkende, groene vrijwilligersorganisaties kennen
die actief zijn op het gebied van natuur en landschap. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn verreweg het
bekendst, maar interessant is om te zien dat een aantal mensen door Groen en Doen met deze organisaties
bekend is geraakt. Dit geldt sterker voor de andere vier organisaties (zie tabel). De VOFF is het minst bekend. Dit
komt waarschijnlijk vooral omdat mensen niet de koepelorganisatie VOFF kennen, maar alleen de specifieke
(monitorings)organisatie waarbij zij zelf actief bij zijn.

Ken je deze organisaties?

Kende ik al

Ken ik door Groen
en Doen

Ken ik niet

IVN
Vereniging Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
LandschappenNL
De VOFF

88%
98%
99%
61%
19%

5%
1%
1%
11%
8%

7%
1%
0%
28%
73%

Van de respondenten geeft 42% procent aan naar aanleiding van Groen en Doen contact te hebben opgenomen
met een van deze organisaties of een andere organisatie1,
21% gaat dit misschien doen. De meeste mensen benaderen (vrijwilligers)organisaties om samen te werken of kennis of advies te vragen. Een deel van de Groen en Doen
aanvragers zet zich ook vrijwillig in voor natuur en landschap via deze vijf organisaties of gaat dat doen (19% van
het totaal aantal respondenten).

Onderhoud en ontwikkeling natuur op scoutingterrein, Foto: R. Peters

1

Dit kunnen lokale vrijwilligersorganisaties zijn, maar bijvoorbeeld ook gemeenten, scholen, zorginstellingen of NME-centra
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8 BEHOEFTEN VAN GROENE VRIJWILLIGERS
Het merendeel van de respondenten (80%) antwoordde positief op de vraag of zij konden aangeven welke behoeften zij hebben om hun vrijwilligerswerk goed en met plezier te kunnen (blijven) doen. De behoeften liggen in
de volgende lijn:
-

Het vrijwilligerswerk moet leuk blijven en niet het werk van betaalde krachten overnemen;
Waardering en erkenning krijgen van terreinbeheersorganisaties en overheid;
Aangesproken worden op eigen talenten;
Nieuwe mensen (gelijkgestemden) blijven ontmoeten;
Beschikbaarheid aan faciliteiten en materialen en professionele begeleiding;
Meer zichtbaarheid over waar vrijwilligerswerk te doen is;
Opleidingsmogelijkheden, scholing en kennisontwikkeling;
Goede samenwerking (met organisaties en gemeenten);
Minder regelgeving voor landschapsonderhoud;
Af en toe een (klein) financieel steuntje in de rug, voor scholing maar ook voor bijvoorbeeld materialen
en PR;
Meer tijd;
Resultaten zien van de inspanningen;
Continuïteit van regelingen. Veel is eenmalig, dan wordt iets opgezet, en zakt het weer in als een regeling
stopt).

Het meeste worden genoemd: waardering, de mogelijkheden tot scholing, het makkelijk krijgen van faciliteiten
(bijvoorbeeld materialen), en het financiële steuntje in de rug. Mensen houden van hun vrijwilligerswerk en zien
voor zichzelf een kans tot ontplooiing. Hoe makkelijker het hen gemaakt wordt om zich in te zetten voor natuur
en landschap des te meer voldoening en (vervolg)inzet.

“Ik wil weten waar er vrijwilligers werk bij mij in de
buurt te doen is”
“ ik heb behoefte aan een goede informatievoorziening, bijvoorbeeld vanuit de gemeente, rondom
mogelijkheden en projecten voor vrijwilligers om
aan bij te kunnen dragen en hoe het werk gefaciliteerd kan worden, bijvoorbeeld door duidelijke
voorlichting / informatievoorziening over beschikbare financiële fondsen”
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9 STIMULANS VOOR VRIJWILLIGERSWERK: SUGGESTIES
9.1 Kansen en knelpunten
Ongeveer de helft van de respondenten ziet zowel kansen als knelpunten voor het vrijwilligerswerk voor de komende vijf jaar. Knelpunten kansen hebben veel met elkaar te maken en liggen in elkaars verlengde.
Veel traditionele vrijwilligersgroepen vergrijzen. Als kans wordt aangegeven dat er steeds meer gepensioneerden bijkomen met tijd, en als knelpunt dat de pensioen- en AOW leeftijd omhoog gaan. Voor de particuliere initiatieven ligt dat wat anders, daar zijn meestal jongere mensen actief en er is een toegenomen bereidheid zich in te
zetten voor groen in de buurt (wel met gezinnen, en daar speelt de tijdsdruk weer). Bovendien wordt er voor
meerdere aspecten (groen, zorg-, cultuur etc) in de zelfde vrijwilligersvijver gevist. Kansen om het vrijwilligersbestand te verjongen dan wel uit te breiden, liggen op het volgende vlak:

-

-

-

-

Sluit aan bij de interesse van mensen en zet het aspect van zelfontplooiing voorop; Dit klinkt als een
open deur maar dat is het niet. Vraag mensen: wat wil je doen? Waar word je blij van en wat heb je daarvoor nodig?
Maak het veel makkelijker en aantrekkelijker voor mensen om zich voor kortdurende projecten in te zetten. Er is minder belangstelling voor mensen om zich aan te sluiten bij een traditionele natuurvereniging,
en dat geldt zeker voor jongeren;
Leer van sociaal ondernemers die het wel lukt jongeren te enthousiasmeren voor groen vrijwilligerswerk,
zoals 10.000 Hours. Ga niet uit van de vrijwilligersklus, maar wat jongeren beweegt. En sluit aan bij hun
belevingswereld. 10.000 Hours koppelt vrijwilligerswerk (ook in de natuur) aan festivals en weet daarmee niet alleen veel jongeren te bereiken, maar ook een totaal nieuw publiek. Inmiddels is bijna 35.000
uur aan vrijwilligerswerk door jongeren gerealiseerd! En hebben ze meer aanloop van jongeren die mee
willen doen, dan de organisatie aan kan.
Het makkelijker maken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (al dan niet in de bijstand) om deel
te nemen. Hier zit (gemeentelijke) regelgeving nogal eens in de weg;
Dit geldt ook voor mensen die zorg behoeven; Bezuinigingen in zorg veroorzaken dat mensen met behoefte aan dagbesteding korter of niet meer kunnen participeren;
Er wordt nogal wat gevraagd van vrijwilligers, vooral bij buurtinitiatieven. De eisen met betrekking tot
aansprakelijkheid zijn soms zo hoog, dat vrijwilligers ervan af zien. Ook kunnen deze initiatiefnemers
vaak wat ondersteuning gebruiken, bijvoorbeeld bij het maken van een eigen verdienmodel, waarmee ze
minder afhankelijk worden van subsidies.

9.2 Suggesties van Groen en Doeners
Van de respondenten ziet 45% mogelijkheden voor overheden en groene organisaties om groen vrijwilligerswerk
te stimuleren. De meeste antwoorden hadden betrekking op een gewenste voortzetting van Groen en Doen,
waarbij mensen ook wel een aantal suggesties hadden. Daarnaast zijn er ook andere onderwerpen genoemd. Op
de volgende manieren zouden overheden en groene organisaties vrijwilligerswerk kunnen stimuleren, aldus de
respondenten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ruimte, kennis en materialen beschikbaar stellen;
Scholing mogelijk maken: via vrijwilligersorganisaties of vouchers;
Financiële vergoedingen bieden op een laagdrempelige manier;
Kennis- en ervaring bundelen;
Inspiratie en ontmoeting organiseren;
Goede voorbeelden delen door storytelling en communicatie;
Kinderen en jongeren betrekken;
Samenwerking tussen gemeente, organisatie en vrijwilligers verbeteren;
Vrijwilligersbeleid bestendigen.
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Ad 1) Ruimte, kennis en materialen beschikbaar stellen
Dit hoeft niet alleen met geld, maar gaat ook om het beschikbaar maken van ruimte, kennis en/of materialen.
Dit kan zowel via de groene organisaties als door een betere samenwerking van vrijwilligersorganisaties en buurtinitiatieven met de gemeentelijke groendiensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrijwilligers die gebruik kunnen
maken van vergaderlocaties van groene organisaties, of aan gemeenten die materialen beschikaar stellen
waarmee mensen hun buurttuinen kunnen inrichten.
Ad 2) Scholing mogelijk maken: via vrijwilligersorganisaties of vouchers
Op een laagdrempelige manier scholingsmogelijkheden blijven bieden is belangrijk en wordt gewaardeerd. Deze
opleidingsmogelijkheden zouden beter gecommuniceerd kunnen worden, ook in regionale media. Interessant is
dat 57% van de respondenten aangeeft, de opleiding zonder voucher van Groen en Doen zeker niet gedaan te
hebben en 35% zegt deze opleiding misschien te hebben gedaan. Met andere woorden: 8% had de opleiding
sowieso gedaan, voucher of niet. Verreweg het merendeel van de voucheraanvragers heeft het geleerde in de
praktijk toe weten te passen, en andere mensen bij natuur en landschap weten te betrekken (ruim 80%). 62%
geeft zelfs aan dat zij via Groen en Doen de interesse hebben weten te wekken van mensen die voorheen geen
of heel weinig belangstelling voor natuur hebben. Scholing is dus meer dan waardering alleen.
Scholing is (financieel) te organiseren door de groene organisaties de mogelijkheid te bieden cursussen te organiseren, en/of via laagdrempelige voucher systemen als Groen en Doen. Mensen die niet als traditionele vrijwilliger aan een organisatie verbonden zijn, komen op deze manier wel in aanraking met de organisaties.

Ad 3) Financiële vergoedingen bieden op een laagdrempelige manier
Vooral de laagdrempeligheid en het weinig bureaucratische dragen bij aan het succes van Groen en Doen.
“De manier van deze groen en doen voucher is laagdrempelig, de
vrijwilligersgroepen moeten toch al veel regelen en organiseren buiten
het gewone vrijwilligerswerk en dan is een financiële bijdrage om
mensen op te leiden een zeer welkome ondersteuning”
“Laagdrempelige initiatieven en faciliteiten, zoals de voucheractie,
worden ervaren als stimulans én waardering. Voorwaarde is dat de
overheden vertrouwen hebben in de besteding van de middelen en
niet een uitgebreid pakket, aan voorwaarden, monitoring en controle
optuigen”
“Regelingen moeten simpel zijn. Aan administratieve rompslomp hebben vrijwilligers een grote hekel. Dan gaat de lol er gauw af”

“Ik ben erg enthousiast geraakt door de ruimte die
de vouchers bieden voor eigen initiatief. Plannen
voor het komend jaar worden al weer gesmeed!”
“Het was een manier om mensen die voordien niet
bij de natuur in hun omgeving waren betrokken, te
laten zien wat het belang is van die natuur. Door
cursussen krijgen wij de meeste leden binnen. Ik
ben lid van de KNNV”
“ Vaak vormen kleine financiële bijdrages vanuit
fondsen en/of overheid al voldoende om lokale

“Investeer in communicatie, (bij)scholing en samen gezellige dingen
doen. Maak het niet te zwaar en te groot”

initiatieven te laten slagen/van de grond te ko-

Financiële vergoedingen als stimulans voor vrijwilligerswerk worden op verschillende manieren genoemd:

Kleine bedragen die als startmotor een grotere

men. Het hoeven geen bakken met geld te zijn.
motor (initiatief) doen starten. Het moet prikkelen
om iets te doen gebeuren. De drive van de vrijwil-

-

-

Mogelijkheden voor het bieden van vrijwilligersvergoedingen meer benutten en eventueel ook
reiskosten vergoeden;
Subsidies verstrekken voor incidentele activiteiten
waarbij vrijwilligers het werk doen maar de opleiding/het materiaal door de subsidie kan worden
bekostigd;
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ligers vormt de echte motor die maakt dat het
initiatief ook gaat slagen”

-

-

-

-

Vouchers zoals Groen en Doen, uitgegeven door de provincies met een centrale community. Overigens
zijn als opties genoemd: (1) eventueel lagere bedragen, (2) de vraag om cofinanciering zou voor sommigen ook kunnen werken;
Maak veel duidelijker waar en hoe subsidie te krijgen is voor allerlei vrijwilligersprojecten. Vrijwilligers die
het idee krijgen dat ze er niet alleen voor staan en niet alles uit eigen zak hoeven doen, blijven gemotiveerder;
Natuurbeherende instanties extra geld geven (desnoods gelabeld) voor hun taak vrijwilligersstructuren in
te richten en te onderhouden;
Andere vormen van subsidie: bijvoorbeeld een korting op zaalhuur bij gemeenten, of ruimte gratis aanbieden;
Steun geven in de vorm van publiciteit van natuurontwikkelingsprojecten van vrijwilligers. En het belonen van gehaalde doelstellingen door een kleine bijdrage te geven voor koek en koffie/thee. Het gaat
dus soms echt om heel kleine bedragen die het hem kunnen doen!
Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van andere verdienmodellen. Dit geldt vooral voor de mensen
met een eigen (buurt)initiatief.

Ad 4) kennis en ervaring bundelen
Een digitaal platform om initiatieven, kennis en ervaring te bundelen wordt meerdere malen genoemd. De Groen
en Doen Facebook groep en blogs op de sites dienden bijvoorbeeld als zo’n kanaal. En natuurlijk is er
www.groendichterbij.nl dat zich specifiek richt op vrijwilligers met een eigen initiatief en waar naast inspiratie
ook praktische informatie te vinden is.

Ad 5) Inspiratie en ontmoeting organiseren
Er is behoefte aan kruisbestuiving, inspiratie opdoen bij elkaar en ervaringen uitwisselen. Suggesties voor ontmoetingen worden meerdere malen gedaan, van regionale Groen en Doen dagen, tot lokale bijeenkomsten waar
vrijwilligers en professionals aanwezig zijn, en ook andere (potentieel geïnteresseerden, zoals gemeenteambtenaren, kunnen aanhaken. Dit wordt ook al op best veel plekken gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de regionale bijeenkomsten van Groen Dichterbij, de vrijwilligersdagen die organisaties houden en de Groene Loper bijeenkomsten die in diverse gemeenten worden georganiseerd, juist als bindmiddel tussen lokale initiatieven. Het
Groen en Doen netwerk zou hier wellicht actiever voor kunnen worden uitgenodigd.

Ad 6. Goede voorbeelden delen door storytelling en communicatie
Maak het potentieel zichtbaar door inspirerende voorbeelden te delen. Verhalen van enthousiaste vrijwilligers en
mooie lokale projecten inspireren en kunnen mensen letterlijk over de streep trekken mee te doen: “Als hij het
kan, kan ik het ook”. Met communicatie wordt ook bedoeld: meer en betere informatie over waar subsidies verkrijgbaar zijn, welke opleidingen vrijwilligers kunnen volgen etc. Ook gaf een aantal respondenten aan te willen
weten waar en hoe ze zich kunnen inzetten als vrijwilliger bij hen in de buurt. Daar ligt een kans!

“Ondersteun organisaties die vrijwilligers helpen om hun vrijwilligerswerk goed en leuk uit te voeren. Niet iedere vrijwilliger of vrijwilligersgroep weet hoe ze hun vrijwilligerswerk goed kunnen inzetten of organiseren. Professionele ondersteuning daarbij is heel
belangrijk. Het motiveert vrijwilligers enorm als we weten dat we er niet alleen voor staan en als we ergens advies kunnen krijgen
waar de aard van de werkzaamheden ook wordt begrepen”
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Ad 7. Kinderen en jongeren betrekken
Meerdere malen wordt genoemd dat het belangrijk is kinderen en jongeren bij natuur te betrekken. Dit kan door
meer te investeren in natuureducatie via scholen en NME centra. Veel gemeenten hebben een duurzaamheidsof NME centrum. Een aanbeveling van onze kant: Het is interessant als natuur- en landschapsorganisaties meer
optrekken met buurtinitiatieven en initiatieven van sociaal ondernemers. Zij bereiken vaak een ander publiek,
ook kinderen. Daar kun je van leren. Denk bijvoorbeeld aan Hotspot Hutspot
Ad 8. Samenwerking tussen gemeente, organisatie en vrijwilligers verbeteren
Zowel gemeenten (provincies), natuurbeheersorganisaties als vrijwilligers opereren vanuit eenzelfde waarde,
namelijk de liefde en zorg voor natuur- en landschap. Het is goed je dat te realiseren, evenals het feit dat expertise bij alle partijen zit. Je hebt elkaar veel te bieden. Overheden zouden nog meer dan nu organisaties en mensen met een hart voor natuur kunnen betrekken bij beleidsvorming. Deze wens is door aantal respondenten
uitgesproken. Waar dat kan ook zouden overheden ook opdrachten aan hen kunnen verstrekken. Zowel organisaties als buurtinitiatieven en sociaal ondernemers leveren een maatschappelijke dienst. Ook is de mogelijkheid
genoemd voor gemeenten, om mensen in de bijstand te stimuleren vrijwilligerswerk te doen. Of om opleidingstrajecten en stages binnen het vrijwilligerswerk mogelijk te maken, waardoor mensen op een laagdrempelige wijze zich verder kunnen ontwikkelen.
Organisaties zouden zich nog beter kunnen realiseren dat de potentie van vrijwilligers immens is, en dat zij geen
“onbetaalde werknemers zijn die je kunt inzetten voor klussen”. Door goed te luisteren, naar wat mensen drijft
en wat ze zouden willen doen, zullen meer vrijwilligers zich aangesproken voelen en zich daadwerkelijk willen
inzetten. Zij zouden het maatschappelijk belang van vrijwilligers in hun beleid kunnen opnemen, dan wel uitbreiden en ook kijken waar de faciliteringsbehoefte zit. Organisaties kunnen dit doen door proactief contacten
te onderhouden met vrijwilligersgroepen, waardering uit te spreken en waar nodig middelen te verschaffen.

Ad 9) Bestendigen vrijwilligersbeleid
Het is voor vrijwilligers lastig als beleid steeds verandert. Een aantal keer wordt gezegd: “De vouchers zijn net
begonnen, en nu stopt het al weer.” Op zich een begrijpelijke reactie. Wat daar nog meer achter zit is, zorgen
voor continuïteit. Mensen met een eigen groen- of buurtproject hebben daar natuurlijk mee te maken. Veelal
wordt een initiatief gestart, vaak met een klein beetje subsidie. Maar hoe dan verder? Hoe houd je mensen gemotiveerd? Hoe zorg je ervoor dat vaste lasten (zoals website, inschrijving KvK etc.) betaald kunnen blijven worden? Dit is een aandachtspunt, dat je niet oplost met opleidingen, subsidies en/of vouchers alleen. Investeer in
de ontwikkeling van een soort ondersteuning waarmee mensen in hun eigen ‘verdienmodel’ en continuïteit van
hun initiatief kunnen voorzien.
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10 NAWOORD
Groen en Doen is ontegenzeggelijk een succes. Het is mensen makkelijker gemaakt om zich in te zetten voor
natuur en landschap, en dat wordt zeer gewaardeerd. Groen en Doen steekt vrijwilligerswerk in de natuur in een
nieuw jasje en zorgt voor een positievere uitstraling. Het verandert de beeldvorming over vrijwillig actief zijn in
groen en landschap.
In drie ronden Groen en Doen zijn 2155 vouchers uitgereikt, en daarmee zijn vele malen meer mensen bereikt.
Alleen al met de vouchers in 2012 en 2015 zijn minimaal 31.000 mensen bereikt (van de outcome van de voucherronde van 2013 zijn geen gegevens voorhanden, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat de uitkomsten vergelijkbaar zijn met 2012 en 2015).
Groen en Doen was een welkom steuntje in de rug en het geleerde wordt duurzaam in praktijk gebracht. Het
succes van Groen en Doen straalt af op de overheid en geeft op een nieuwe manier vorm aan burgerparticipatie.


“Burgerparticipatie wordt door Groen en Doen niet opgelegd, maar geeft juist de benodigde input om mensen bewust te maken
van hun eigen kwaliteiten ten aanzien van het behoud en het omgaan met de natuur” (deelnemer 2012)



“De Groen en Doen voucher heeft het voor mij mogelijk gemaakt om een opleiding te volgen waar ik de rest van mijn leven profijt van ga hebben en waar ook anderen mee geholpen zijn. Ik draag mijn kennis verder uit” (deelnemer 2015)

Het nieuwe van Groen en Doen was dat de voucher-regeling werkte vanuit het principe van vertrouwen in plaats
van controle. Het laagdrempelige karakter was uniek. Er zijn mede daardoor nieuwe vrijwilligers bereikt. Particulieren voelen zich via een kleine financiële impuls gesterkt en gewaardeerd. Veel mensen spraken zich daar positief over uit. Mensen hoefden geen uitgebreide plannen te uploaden, geen uitgebreide financiële verantwoording af te leggen. Er is alleen sociale controle: je naam en adresgegevens staan op de site en je blogt over je
initiatief. Door te vertrouwen op mensen en door de sociale controle kunnen de organisatiekosten in principe
laag blijven, voor een regeling waarin feitelijk 795 subsidies worden verstrekt.
De vraag is nu: hoe kunnen we deze energie vasthouden en mogelijk nog versterken. Na drie ronden stopt het
Ministerie van EZ met de regeling. In de derde ronde was het voor het overgrote deel (72%) van de aanvragers
de eerste keer dat ze gebruik maakten van een voucher via Groen en Doen. Veel van de deelnemers aan deze
ronde geven aan dat ze het jammer vinden dat de subsidieregeling Groen en Doen geen vervolg krijgt. En –
omdat de vouchers binnen een tijdsbestek van enkele dagen waren aangevraagd- ligt er nog een groot potentieel van mensen die ook mee hadden willen doen.
Verduurzamen maatschappelijke impact van Groen en Doen
Voor relatief weinig geld per jaar is heel veel resultaat en ook draagvlak te bereiken voor gezamenlijk werken
aan natuur en landschap. Het percentage vrijwilligers dat actief is in natuur en landschap is laag ten opzichte
van bijvoorbeeld sport en zorg. Terwijl gezamenlijk actief zijn in natuur en landschap net zo goed is voor gezondheid en sociale cohesie als sport. Het benutten van de potentiële inzet van vrijwilligers voor natuur en landschap
in de toekomst vraagt om adequate ondersteuning.
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BIJLAGE 1 DRIE RONDEN GROEN EN DOEN
Hieronder staat een aantal basisgegevens op een rij. Dit geeft nog niet het totaalbeeld, omdat van de voucherronde van 2013 geen evaluatiegegevens beschikbaar zijn, dus de outcome daarvan ontbreekt. Wel staan hier
genoemd de getallen van de prijsvraag (zowel in 2012 als 2013) en de activiteiten die zes landelijke, grote vrijwilligersorganisaties konden uitvoeren in 2012. Ook in 2013 deden zij dat, maar daarvan zijn geen gegevens
voorhanden.2
Dus het is een indicatief overzicht, dat –ondanks dat de getallen niet volledig kunnen zijn- het succes van Groen
en Doen illustreert.
Totalen
Aantal vouchers 2012
Aantal vouchers 2013
Aantal vouchers 2015

610
750
795

Aantal indieners prijsvraag 2012
Aantal indieners prijsvraag 2013
In 2015 was er geen prijsvraag

56
52

Aantal keer gestemd nav prijsvraag 2012
Aantal keer gestemd nav prijsvraag 2013
Aantal mensen gewezen op projecten prijsvraag

circa 20.000
circa 18.000
circa 55.000

Zichtbaarheid Groen en Doen
Totaal aantal unieke bezoekers 2012/2013/2015
Aantal likes facebook (d.d. nov 2016)
Aantal volgers twitter(d.d. nov 2016)
Aantal blogs op site

> 75.000
1250
2030
ca. 1600

Outcome 2012 en 2015 vouchers (2012/2015)
Respons enquête
Aantal actief betrokken mensen via vouchers
(Sterk) toegenomen betrokkenheid bij natuur aanvragers
Aanvragers vouchers voor wij vrijwilligerswerk nieuw was
Aanvragers die via voucher anderen hebben betrokken
Hiervan hebben via voucher “nieuwe mensen” betrokken
Het effect op nieuwe mensen was (combinatie kan):
- meer kennis van natuur en landschap
- meer overtuigd van belang van natuur
- zelf actief geworden als vrijwilliger
Regeling draagt bij aan waardering vrijwilligerswerk
Aanvrager die positieve reacties kregen uit omgeving
Aanvragers die het geleerde in de praktijk hebben gebracht
Aanvragers die contact hebben opgenomen met grote org.
Aanvragers die misschien contact opnemen met grote org.

2

58% / 57%
ruim 8500 / ca. 15.000
67% / 65%
25% / 20%
85% / 80%
67% / 62%
70% / 71%
52% / 42%
37% / 43%
90% / 89%
88% / 90%
98% / 93%
56% / 43%
30% / 36%

Dat waren in 2012 Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, VOFF, Landschapsbeheer Nederland, de Landschappen en IVN
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Outcome Prijsvraag 2012
Respons enquête
Aantal betrokken vrijwilligers (totaal)
(Sterk) toegenomen betrokkenheid bij natuur
Andere, nieuwe mensen betrokken via hun project

36%
1500
70% van de deelnemers aan project
75% van de ingediende projecten

Totalen activiteiten van de zes landelijke groene vrijwilligersorganisaties 2012
Aantal deelnemende organisaties
27
Aantal opleidingen etc.
372
Aantal deelnemers
circa 6.000
Waarvan nieuwe vrijwilligers
circa 1.200
Aantal mensen bereikt
minimaal 40.000 en max. 440.000
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