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1. Onderzoeksopzet  

1.1. Uitgangspunt 

De laatste tien jaar is Natuurpunt als vrijwilligersorganisatie met professioneel kader sterk 

gegroeid. Onze lokaal verankerde afdelingen zijn van alle markten thuis en worden dan ook 

op een zo goed mogelijke manier ondersteund door de professionele diensten. Een 

kwaliteitsvolle werking – op alle vlakken – is dan ook ons streefdoel. Met 160 afdelingen 

verdeeld over gans Vlaanderen spreekt het voor zich dat het enerzijds bewerkstelligen van 

deze kwaliteit en het anderzijds ‘monitoren’ ervan geen evidentie  is.  

 

Vandaar dat er in 2006 voor de eerste keer vanuit de Cel Beweging een bevraging is 

georganiseerd naar de afdelingen toe. Deze werd ‘Kwaliteitsparameters’ gedoopt. Aan de 

hand van verschillende ‘thema’s’ probeerde men via deze vragenlijst te polsen naar enerzijds 

het zich organiseren van de afdelingen maar anderzijds ook de ervaringen met het 

professioneel secretariaat en de samenwerking met externe partners. Op die manier wilde 

men noden detecteren en een zicht krijgen op de werking van al deze verschillende 

afdelingen.  

 

Vijf jaar later werd deze oefening herhaald. De vragenlijst werd aangepast en ook de manier 

om eraan deel te nemen werd uitgebreid.  In 2011 onderscheiden we vier grote ‘thema’s’ in 

de bevraging, respectievelijk ‘de Afdeling’, ‘Activiteiten’, ‘Mensen werven en betrekken’, 

‘Samenwerking en Interactie’.  

Naast deze vragenlijst werden in 2011 ook semigestructureerde interviews afgenomen van 

nieuwe bestuursleden. Dit komt naar voren als 5e punt.  

 

Onze vraag als deel van het uitgangspunt is dus tweeledig. Is er een evolutie merkbaar in de 

bevraagde thema’s tussen 2006 en 2011? Wat leeft er bij de afdelingen en hoe kunnen wij 

onze werking daar beter op afstemmen?  

De focus tijdens de interviews met de nieuwe vrijwilligers lag op de keuze voor hun 

engagement bij Natuurpunt en hun welbevinden.  

 

1.2. Methode 

1.2.1.  Kwalitatief Onderzoek  

Kwalitatief onderzoek is een vorm van empirisch onderzoek dat gekenmerkt wordt door de 

manier van informatie verzamelen, het soort analyse, de onderzoeksopzet, het onderwerp 

van onderzoek en de rol van de onderzoeker (Maso & Smaling, 1998).  

 

Typerend voor informatieverzameling binnen kwalitatief onderzoek is de flexibiliteit die aan 

de dag kan gelegd worden. Deze manier geeft ruimte aan onvoorziene en ongeplande 

verschijnselen en gebeurtenissen. Bij het voeren van deze bevraging kunnen we zowel 



Natuurpunt in beweging ● 2006 - 2011                                                                                                                                             Juni 2012    4 

spreken van flexibiliteit wat de tijdspanne betreft (3 maanden), wie de bevraging uiteindelijk 

invulde (bestuur als groep of individuen) en vrijheid naar antwoorden (combinatie van 

verschillende soorten vragen). Naast de bevraging werden ook semigestructureerde 

interviews afgenomen met nieuwe Natuurpuntvrijwilligers.  

 

Typerend voor kwalitatief onderzoek is eveneens de alledaagse, natuurlijke taal. De 

gegevens worden met andere woorden niet vertaald in een kunstmatige, numerieke taal. 

Kwalitatieve onderzoekers willen zodoende zo dicht mogelijk bij de gewone sociale en 

persoonlijke werkelijkheid blijven (Maso & Smaling, 1998).  

 

De bevraging kenmerkte zich door de combinatie van verschillende vraagtypes: gesloten 

vragen (mogelijk antwoord ja/nee), maar één juist antwoord (een cijfer), multiple choice 

(keuze uit door ons opgegeven antwoorden) en open vragen.   

 

1.3. Dataverzameling  

Twee verschillende types van dataverzameling werden gehanteerd. Enerzijds hebben we de 

dataverzameling zowel in 2006 als in 2011 via vragenlijsten opgezet. De antwoorden werden 

dus op een geschreven manier verkregen. Anderzijds namen we in 2011 ook 17 

semigestructureerde interviews af met nieuwe Natuurpuntvrijwilligers. Deze werden 

opgenomen en uitgetypt. Hieronder lichten we dit verder toe.  

 

1.3.1.  Vragenlijsten 

De manier waarop in beide gevallen (respectievelijk 2006 en 2011) aan dataverzameling 

werd gedaan is gelijkaardig maar niet identiek dezelfde. In 2006 werden alle voorzitters van 

de afdelingen aangeschreven via email met de vraag de bevraging1 (in Word) in te vullen – 

liefst met het volledige bestuur - en ons terug te bezorgen.  

 

Bij de tweede bevraging in 2011 kregen de afdelingen de keuze om ofwel in het 

worddocument  zelf de vragen te beantwoorden of via een online ‘Google’ document. Deze 

laatste Google-applicatie  structureerde de antwoorden al automatisch en gaf een duidelijker 

overzicht van de vragen en antwoorden. 

 

De aangeschreven voorzitters werden gedurende de maanden maart – april - mei 2011 

verschillende malen aangespoord om de bevraging in te dienen door verschillende mensen 

uit het team.  Na drie  maanden werd de bevraging afgesloten.  

 

Er werden respectievelijk 160 voorzitters/afdelingen aangeschreven waarvan we uiteindelijk 

76 antwoorden konden verwerken. Dat is 47.5 % van de bedoelde groep die geantwoord 

heeft. Als we bijna de helft van de bevraagde groep bereikt hebben, kunnen we spreken van 

een vrij representatief onderzoek.  

                                                           
1 Ter inzage opvraagbaar bij Cel Beweging. 



Natuurpunt in beweging ● 2006 - 2011                                                                                                                                             Juni 2012    5 

1.3.2.  Semigestructureerde interviews en focusgroep 

In de contactname met de voorzitters werd gevraagd of zij in hun team over nieuwe actieve 

vrijwilligers (sinds 2005) beschikten. 

Zo ja – werd gevraagd of deze vrijwilligers open stonden voor een interview waar hun 

engagement werd bevraagd. Dit werd telkens opgenomen en erna uitgeschreven om te 

verwerken.  

 

Zeventien vrijwilligers antwoordden positief op deze vraag en gedurende de maanden maart 

en april werden deze interviews gepland en gehouden.  

Met 10 van de 17 vrijwilligers werd er one-to-one afgesproken om het interview af te nemen. 

Typisch aan een (compleet) semigestructureerd interview is de open structuur. Dit bestaat uit 

meerdere open beginvragen, waarvan de formulering en de volgorde vastliggen. Per 

beginvraag kunnen eventueel aanwijzingen gegeven worden over de aspecten waarover de 

interviewer moet doorvragen2 (Universiteit Leiden). Zoals te raadplegen in de bijlage, zien we 

in de gebruikte lijst 14 vragen als ‘rode draad’ tijdens het interview. Bij 12 van de 14 vragen 

werd op voorhand eveneens uitgeschreven welke richting men wil uitgaan bij het 

doorvragen.  Bij de overige 2 vragen werd een schaalverdeling van 1 tot 10 gebruikt waarbij 

er gevraagd werd naar de algemene tevredenheid enerzijds en anderzijds werd er dieper 

ingegaan op ‘de afdelingswerking’ volgens de vrijwilligers (algemeen, communicatie, sfeer, 

…). Drie vrijwilligers deden dit interview schriftelijk wegens tijdsgebrek.  

 

Verder werd er één focusgroep georganiseerd waarbij 4 vrijwilligers samen met de 

interviewster rond tafel zaten.  

Een focusgroep is een gestructureerde discussie onder een kleine groep van stakeholders 

(4-12 personen), begeleid door een ervaren gespreksleider. De methode is ontworpen om 

informatie te verkrijgen over de voorkeuren en waarden van (uiteenlopende) mensen met 

betrekking tot een bepaald onderwerp en om te kunnen verklaren waarom ze die meningen 

hebben (Slocum, 2006). Een focusgroep kan dus gezien worden als een combinatie van een 

gericht interview en een discussiegroep.  

 

Voor de verwerking van de resultaten werd er anonimiteit gegarandeerd. Zo werd 

geprobeerd de terughoudendheid om bepaalde antwoorden al dan niet te geven te beperken 

tot een minimum.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ter inzage opvraagbaar bij Cel Beweging. 
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1.4. Analysemethode    

1.4.1.  Thematisch 

De bevraging enerzijds was gestructureerd in 4 grote delen. Dit maakt het zowel voor de 

onderzoeker als de bevraagde overzichtelijker. Ook bij het analyseren van de resultaten 

zullen we deze thematische opsplitsing hanteren als leidraad om het geheel beheersbaar te 

houden.  

Respectievelijk een deel over de afdeling, mensen werven en betrekken, activiteiten, en ten 

laatste samenwerking en interactie komen aan bod.  

 

De interviews anderzijds zijn door hun semigestructureerd karakter iets minder gemakkelijk 

op te delen. We nemen de vrijheid de voor ons meest relevante resultaten te bundelen in 

enkele thematische stukken.  

 

Afsluitend komen werkpunten en kansen aan bod, als afgeleiden uit de resultaten. 

 

1.4.2.  Vergelijking 2006 – 2011  

Waar mogelijk willen we de resultaten van de beide bevragingen naast elkaar leggen. Zien 

wij opmerkelijke veranderingen? Of merken we net dat er in vijf jaar heel weinig is 

veranderd? Welk beeld krijgen we nu van de afdelingswerking van Natuurpunt na deze twee 

bevragingen?  

 

1.4.3.  Koppeling aan Trendrapport 2011 ‘Vrijwillige Inzet 2.0’.  

MOVISIE is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke 

ontwikkeling in Nederland. Professionals en actieve burgers werkzaam op het terrein van 

welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid kunnen een beroep op hen doen.  

De afgelopen jaren bracht MOVISIE 6 trendrapporten uit met vrijwilligerswerk als centraal 

thema. In het meest recente en zevende trendrapport ‘Vrijwillige Inzet 2.0.’ vergelijkt men 

zowel de trends van de voorbije jaren maar kijkt men ook met een open blik naar de 

toekomst toe. Waar het relevant kan zijn voor de werking van Natuurpunt worden deze 

trends naast de resultaten van de bevraging en de interviews gelegd.  

Andere relevante literatuur die deze bevraging meer maatschappelijk kan kaderen wordt ook 

betrokken waar mogelijk. 
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2. Resultaten 

2.1. De afdeling 

We kunnen de resultaten in verband met de afdeling in twee grote delen opsplitsen. 

Enerzijds probeerden we een zicht te krijgen op de huidige samenstelling en organisatie van 

het bestuur. Anderzijds verkregen we informatie in verband met het hoe en of er gewerkt 

wordt aan het betrekken van nieuwe vrijwillige medewerkers in het bestuur de laatste vijf 

jaar.   

2.1.1.  Afdelingsbestuur  

Als we de organisatie van en rond het afdelingsbestuur van naderbij bekijken, zijn er 

verschillende parameters die ons helpen om dit enigszins te evalueren.  

 Wat bestuursvergaderingen betreft, merken we dat alle afdelingen3 over de jaren 

heen op zijn minst maandelijks vergaderen, vaak met een korte uitzondering van de 

zomermaanden. Er is een grote groep die meer dan 12 keer per jaar vergadert. Als je 

weet dat heel veel afdelingen jaarlijks een groter evenement organiseren, is dit een 

vrij verklaarbaar gegeven.  

 

 De organisatie ervan verloopt bij de overgrote meerderheid gestructureerd aan de 

hand van een op voorhand opgestelde agenda (92%) waarbij er ook gemotiveerd 

wordt om op voorhand punten aan te brengen (88%).  

 

 Als we de gemiddelde grootte van de besturen 

bekijken, merken we dat die verkleind zijn van 

een gemiddelde van 12,5 bestuursleden naar 

11 in 2011. Onze kernbesturen zijn dus 

verkleind, niettemin blijft een bestuur van 

gemiddeld 11 personen een mooi getal.  

 

 

 

                                                           
3
 We willen hier toelichten dat wanneer vanaf nu over ‘alle afdelingen’ gesproken wordt, er gesproken wordt over de totale groep 

van afdelingen die de enquête hebben ingevuld, met name 76 van de 160 bestaande. 
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 Natuurpunt – een mannenwereldje?  

Als we kijken naar de genderverhouding, is 

die vrij onevenwichtig. Zowel in 2006 als in 

2011 spreken we van minder dan één kwart 

vrouwen in de besturen.  

 

Durven we hieruit de conclusie trekken dat 

de natuurpuntwereld eerder een 

mannenwereldje is? Of hebben we te 

maken met een vertekend beeld? Het is 

immers niet omdat er weinig vrouwen in de 

besturen zitten, er ook weinig actief zijn 

voor Natuurpunt. 

 

Deelname aan vrijwilligerswerk op zich is immer niet overwegend vrouwelijk of mannelijk. In 

een studie van de studiedienst van de Vlaamse regering met betrekking tot ‘Geefgedrag aan 

organisaties in Vlaanderen’ kunnen we opmaken dat mannen en vrouwen een gelijke kans 

hebben op deelname aan vrijwilligerswerk, maar dat vrouwen wel vaker tot de groep van   

‘materiële gevers behoren.  

 

 Leeftijd 

Zoals merkbaar in onderstaande grafiek, worden onze besturen ouder.  
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Wil dit zeggen dat onze besturen ‘in se’ niet echt veranderen (en het dus logisch is dat onze 

besturen ‘mee verouderen’ over de 5 jaar heen)? Of impliceert dit dat nieuwe bestuursleden 

vaak ook oudere bestuursleden zijn? 

 

Cfr. Trend MOVISIE: “Enerzijds is er een grote toename van +65 vrijwilligers en aldus 

een relatief ouder vrijwilligersprofiel dan tien jaar terug. Anderzijds blijft de vrijwillige 

inzet onder jongeren afnemen. “ 

Naar de toekomst toe voorspelt men ook een toename van vrijwilligerswerk door 

ouderen (65-74 jarigen) en een afname van jongeren (tenzij dit wettelijk verplicht 

wordt als deel van een stage).   

 

We merken dus zowel in onze besturen als in de onderzoeken een vergrijzing op binnen 

onze afdelingsbesturen. Vrijwilligerswerk bij Natuurpunt is wel meer dan alleen maar het 

afdelingsbestuur. We zien grote verschillen van profiel in het brede aanbod van 

vrijwilligerswerk dat Natuurpunt te bieden heeft. We merken op dat functieprofielen binnen 

thematische teams meer aansluiten op de veranderende maatschappij en jongere mensen. 

Misschien moet we eens nader onderzoeken hoe we bestuursfuncties binnen een 

afdelingsbestuur hier ook meer kunnen op doen inspelen? 

 

2.1.2.  Vernieuwing: mensen werven  

 Verloop 

 

In het vorige deel merkten we dat de besturen de laatste jaren gemiddeld wat verkleind zijn. 

Niettemin merken we dat de afdelingen over de jaren heen meer ingezet hebben op het 

‘actief rekruteren’ van nieuwe medewerkers (voeren een ‘actieve politiek’). Inspanningen van 

de cel beweging (rekruteringstools) hebben daar toe bijgedragen 

 

Bijna de helft van de afdelingen zegt dat er in de voorbije 5 jaar 3 tot 5 actieve bestuursleden 

en medewerkers zijn bijgekomen. Een vijfde van de afdelingen heeft het over 6 tot 10 nieuwe 

rekruten.  

Voorgaande grafiek geeft een overzicht van enerzijds de ‘gerekruteerde’ vrijwilligers en de 
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‘uitval’ van bestuursleden en actieve medewerkers.   

Er zijn met andere woorden dubbel zoveel nieuwe medewerkers bijgekomen dan er 

afgevallen zijn. En toch zijn onze besturen gemiddeld kleiner in aantal.  

 Structuren 

Veel heeft te maken met de werkgroepen, beheerteams, gidsengroepen,… waar veel naar 

gerekruteerd wordt, en de evoluties in structuur van afdelingsbesturen.  

Beheerteams, studiewerkgroepen krijgen meer vorm en ontwikkelen zich tot sterke 

werkingen binnen of los van de afdelingswerking. Heel wat nieuwe vrijwilligers worden 

gerekruteerd binnen deze teams. Het is dan ook een eventuele opstap naar het 

afdelingsbestuur voor wie een zwaarder engagement wil opnemen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006                          2011 

 

 

 

 

 

Zegt dit iets over het ‘type’ engagement van nieuwe vrijwilligers? Durven we stellen dat 

engagementen binnen een vast ‘bestuur’ minder aantrekkelijk zijn dan een ‘losser’ 

engagement binnen een beheerteam of op een occasionele activiteit?  

 

Volgens het onderzoek van MOVISIE kan er inderdaad al enkele jaren gesproken worden 

van een verschuiving van georganiseerd vrijwilligerswerk naar meer tijdelijke activiteiten. 

Men spreekt van een trend van een toename in diversiteit: zowel op vlak van organisaties, 

vrijwilligers en klussen. Open netwerken, opgericht door twintigers en dertigers, die zich niet 

thuis voelen in de oude organisatiestructuren. Veel van deze nieuwe organisatieverbanden 

zijn van tijdelijke aard. Deze nieuwe organisaties sluiten aan bij de interesses en de 

levensfase van de mensen op dat specifieke moment.  
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Cfr. Movisie: “Vooruitstrevende organisaties knippen het vrijwilligerswerk op in korte, 

flexibele en concrete klussen die beter passen in de volle agenda van de vrijwilliger. 

Meer aandacht voor vrijwillige inzet stimuleert een zoektocht naar nieuwe vormen 

waarbij vrijwilligers ingezet kunnen worden. ” 

 

Als we de leeftijden bekijken van de nieuwe vrijwillige medewerkers over de voorbije jaren 

merken we dat de overgrote meerderheid tussen de 21 en 50 is. Van een echt grote 

vergrijzing kunnen we dus niet spreken. Niettemin rekruteerde wel bijna de helft van de 

afdelingen +50-igers.  

 



Natuurpunt in beweging ● 2006 - 2011                                                                                                                                             Juni 2012    12 

 

83%

71%

54% 50%
43%

16% 14% 14%

0%

Communicatie naar leden over eigen werking

Volgens MOVISIE kunnen we dit zien als een kans om nieuwe vrijwilligers te vinden 

en te binden. Er is immers een groeiende groep vitale senioren die een groot 

potentieel vormen als vrijwilliger. Ook jongeren kunnen veel betekenen voor het 

vrijwilligerswerk.  

 

Samengevat kunnen we dus stellen dat vrijwilligers rekruteren loont. Want er komen nieuwe 

vrijwilligers bij en meer en meer afdelingen zijn er actief mee bezig. Voor het Natuurpunt 

secretariaat betekent dit eveneens dat we hier professioneel verder kunnen blijven op 

inzetten. De reeds ontwikkelde rekruteringstools (stand, folders, etc.) blijven bruikbaar en 

passen in de ontwikkelingen die we waarnemen.  

 

Het kan voor Natuurpunt met andere woorden zeker lonen hier verder op in te zetten. Vanuit 

de cel Beweging wordt er dan ook hard gewerkt aan een vernieuwing van de 

rekruteringsstand en de bijhorende vacatures als tool voor het rekruteren van vrijwilligers. 

Het verder ontwikkelen van deze tools kan als ‘spin-off’ verder worden opgenomen (zie 

later).  

 

Daarnaast merken we dat de leeftijd van de meerderheid van de bestuursvrijwilligers zich 

toch bij de +36-ers situeert, en dat de helft van de nieuwe rekruten toch +50-ers zijn. Met 

andere woorden, vernieuwing is niet gelijk gesteld aan verjonging. Samengenomen met de  

krimpende besturen maar uitbreiding van de vrijwilligerspoule kunnen dit kansen voor 

Natuurpunt betekenen. Dit wordt verder in dit rapport uitgewerkt bij werkpunten/kansen voor 

Natuurpunt.  

 

 Rekruteren door communiceren 

 

Communiceren! De eerste plaats waar je kan rekruteren is binnen het eigen ledenbestand. 
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Daar is natuurlijk een interactie voor nodig. Het afdelingstijdschrift en de afdelingswebsite 

zijn de meest populaire middelen om te communiceren over de eigen werking. Daarnaast 

volgt nog de nieuwsbrief en de plaatselijke pers. Facebook wordt de helft meer gebruikt voor 

de gewone communicatie (16%) in plaats van de promotie voor activiteiten (8%). 

 

Cfr. MOVISIE: “Internet is onmisbaar geworden voor de communicatie met leden en 

vrijwilligers, maar ook voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Zelfs organisaties met 

een sterk vergrijsd vrijwilligersverband zien hun vrijwilligers op oude leeftijd alsnog 

aan de slag gaan met e-mailaccounts en Google.”  

Zullen de digitale vormen van inzet alsnog aan terrein winnen of blijft het 

vrijwilligerswerk via face-to-face contact toch het belangrijkst?  

 

2.1.3.  De uitval van vrijwilligers 

Zoals bovenaan besproken merken we dat ons verloop van vrijwilligers een positieve 

eindbalans heeft. Er komen meer nieuwe vrijwillige medewerkers bij dan dat er afvallen. 

Maar toch, er is ook een grote uitval van vrijwilligers. 

  

Meer specifiek, 25% van de afdelingen zegt 2 vrijwilligers te hebben ‘verloren’ en 33 % 

spreekt al van 3 tot 5 afhakers. Het grootste aantal afhakers (meer dan 6) komt op 12% van 

de afdelingen, even groot als de afdelingen zonder uitval. Het lijkt ons interessant dit ook 

eens van dichterbij te bekijken. Meer bepaald in welke leeftijdscategorie bevinden de 

afgehaakte vrijwilligers zich en wat zijn de hoofdredenen voor hun vertrek? 

 

 

 

 

Volgende cirkeldiagram levert ons interessante 

gegevens op. We merken immers dat de 

leeftijdscategorie waaruit het grootste aantal 

vrijwilligers zijn weggevallen, dezelfde categorie 

is waaruit het grootste aantal nieuwe vrijwilligers 

zijn bijgekomen. De tweede grootste groep 

‘uitvallers’ is de volgende categorie tussen 51 en 

65 jaar.  

 

 

 

 

Is dit een teken dat de groep tussen 36 en 50 ook een groep is die zich niet onmiddellijk 

meer terugvindt in de ‘oudere’ organisatiestructuren? Dat men even snel afhaakt als men 

eraan begint? Durven we dan stellen dat mensen zich sneller engageren voor korte termijn-

engagementen maar als gevolg even snel afhaken?  
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 Redenen voor vertrek 

 

Onderstaande grafiek geeft ons een zicht op de redenen voor vertrek. Meer dan de helft van 

de vrijwilligers spreekt van tijdsgebrek. Als we dit linken aan de leeftijd van de grootste groep 

uitvallers (35-50), is dit een vrij verklaarbare reden. Veel mensen in deze leeftijdscategorie 

zijn dan immer vaak in de ‘drukste’ periode van het gezinsleven of vaak ook professionele 

leven. Deze leeftijd is vaak de leeftijd waarop mensen én huizen (ver)bouwen, gezinnen 

stichten, fulltime werken, etc.  

 

Cfr. MOVISIE: “Ook onder de vrijwilligers groeit de diversiteit. Spreken over ‘de 

vrijwilliger’ is onmogelijk geworden. Voor welke vrijwilligers kunnen en willen zij een 

plek bieden?  

… Niet per se het aansluiten bij de leeftijd, maar het aansluiten bij de levensfasen en 

het inspelen op aansprekende thema’s kan mensen bereidwillig stemmen om zich 

vrijwillig in te zetten. “ 

 

Kunnen we dit als vrijwilligersorganisatie ‘opvangen’ door ons aanbod anders te gaan 

organiseren? Zou het een mogelijkheid zijn om door het verfijnen van de op te nemen taken 

meer vrijwilligers uit die leeftijdscategorie ‘in de vereniging te houden’ ?  

We werken dit verder uit bij ‘kansen voor Natuurpunt’.  



Natuurpunt in beweging ● 2006 - 2011                                                                                                                                             Juni 2012    15 

2.1.4.  Vernieuwing: mensen ontvangen/houden 

Het is belangrijk in te zetten op het actief rekruteren van vrijwilligers, want vrijwilligers heb je 

nooit genoeg. Maar het is even belangrijk om deze vrijwilligers ook echt te gaan ontvangen 

en te houden. Die komen immers vaak terecht in een hechte groep van experts die al lang 

een ‘functie’ of plaats hebben in de groep. 

 

Met deze visie indachtig, ontwikkelde de cel Beweging van het Natuurpunt dit jaar een 

welkomstkit voor nieuwe vrijwilligers. De kit is bedoeld als tool om nieuwe vrijwilligers 

welkom te heten. Een soort ‘welkomstcadeautje’ dat nog handig is ook (brooddoos met 

welkomstbrochure, fluohesje, pin, etc).  

 

Dit staat natuurlijk volledig vrijblijvend. Afdelingen kunnen ook op een andere en op hun 

eigen manier hun nieuwe vrijwilligers welkom heten. We zagen al voorbeelden van 

instapwandelingen, een drink met een wandeling, een presentatie met een wandeling, een 

uitnodiging voor een light-bestuursvergadering, … het kan werkelijk alle kanten op gaan.  

 

 

In bovenstaande grafiek kunnen we aflezen dat maar 16% - nog geen vierde dus – van de 

afdeling inzet op het actief onthalen van nieuwe vrijwilligers. In dit geval, gaat het meer 

specifiek over het organiseren van ‘instapactiviteiten’. De aard van de activiteit op zich is niet 

zo belangrijk, wat belangrijker is dat de vrijwilligers centraal staan en echt ontvangen 

worden. Dit kan zich uiten in een grote diversiteit aan activiteiten zoals eerder aangehaald.  

 

Dit kan voor de cel Beweging van Natuurpunt wel iets zijn om mee en meer te ondersteunen. 

We besteden veel aandacht aan het rekruteren van vrijwilligers maar misschien is het wel 

even belangrijk om ook te gaan inzetten op het degelijk ontvangen en houden van de 

vrijwilligers.  
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2.2. Mensen Werven en Betrekken 

In het bovenstaande deel gingen we reeds dieper in op het werven van nieuwe vrijwilligers. 

Wat hier onlosmakelijk mee verbonden is, is de ledenwerving en ook het ‘binden’ van deze 

leden. De groep leden is immers een niet te onderschatten ‘visvijver’ voor nieuwe 

vrijwilligers. Daarnaast zijn de duizenden leden van Natuurpunt écht belangrijk voor de 

vereniging. De lidmaatschappen zijn immers één van de schaarse vrije middelen waarover 

de vereniging beschikt.  

 

2.2.1.  Ledenwerving -  en binding 

 Ledenwerving 

 

Onze twee bevragingen leren ons dat de inzet van afdelingen op actieve ledenwerving 

gedaald is van 72% in 2006 naar 62% in 2011.  

 

Als we dit koppelen aan de ledengroei dan is dit omgekeerd waar: Natuurpunt is de voorbije 

5 jaar gegroeid en blijft groeien. We kunnen dit grotendeels verklaren door de grote 

professionalisering van de ledenwerving vanuit het Natuurpunt secretariaat. Op grote 

evenementen werd de ledenwerving de voorbije jaren immers vaak verzorgd door 

professionelen van Natuurpunt of jobstudenten ingehuurd door Natuurpunt.  

 

Maar ervaring leert ons dat ook vrijwilligers (kunnen) leden werven. Meer nog, om een 

blijvende groei en verankering van Natuurpunt mogelijk te maken, is het broodnodig dat hier 

op lokaal vlak, op afdelingsniveau meer werk van gemaakt wordt. 

 

Hieruit kunnen we twee werkpunten voor de vereniging distilleren: enerzijds kunnen we er 

voor zorgen dat ledenwerving een én-én verhaal wordt: én van de vrijwilligers én van de 

professionelen. Anderzijds kunnen we vanuit het secretariaat ook professionele 

ondersteuning en  vorming gaan bieden aan de vrijwilligers zodat ledenwerving sneller en 
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gemakkelijker opgenomen wordt in de afdelingswerking.  

 

 Ledenbinding 

 

Jaarlijks verliezen heel wat afdelingen leden doordat er ondanks de ledenwerving ook heel 

wat mensen hun lidmaatschap niet vernieuwen. Het niet hernieuwen van lidmaatschappen 

wordt uiteraard opgevolgd. Enerzijds worden de niet-hernieuwde leden vanuit het 

secretariaat verscheidene keren aangemoedigd hun lidmaatschap te vernieuwen.  

Anderzijds, worden enkele maanden en enkele brieven later, ook de afdelingen 

aangesproken om hun niet-hernieuwde leden te ‘motiveren’ om toch lid te blijven.  

 

 

 

Onze bevraging toont aan dat minder 

dan de helft van de afdelingen (45%) 

actief werkt rond de hernieuwing van 

de lidmaatschappen.  

 

Kunnen we hieruit concluderen dat er 

meer ingezet moet worden op het 

opvolgen van het vernieuwen van 

lidmaatschappen zodat de 

ledenwerving op zich langer rendeert? 

Ligt er hier nog een andere rol voor het 

Natuurpunt secretariaat om dit te 

faciliteren?  

 

 

 

 

Maar vooral: Beweging is het (opvang)net voor de leden, hoe meer beweging het fijner de 

mazen van het net, en de leden blijven in je net. Echter, hoe minder beweging hoe breder de 

mazen en de leden glijden op termijn allemaal door de mazen van je net.  
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2.3.  Activiteiten  

2.3.1.  Algemeen 

In onze bevragingen kregen we vooral zicht op de aard van de activiteiten, de bereikte 

deelnemers en de deelname aan landelijke initiatieven.  

 

 Aard 

 

Het valt op dat wandelingen en werkdagen zowel in 2006 als in 2011 de meest populaire 

activiteiten zijn.  

 

Bijna de helft van de afdelingen zet ook veel in op cursussen en educatieve activiteiten, 

happenings voor het grote publiek en inventarisatieactiviteiten. Mits enkele verschuivingen 

waren educatieve activiteiten en inventarisaties ook bij de meest populaire activiteiten in 

2006. Grotere happenings zijn merkbaar populairder geworden. 

 

Happenings zijn momenten waarop je én veel mensen kan bereiken, jullie afdeling en de 

resultaten in de schijnwerpers kan zetten, nieuwe mensen kan warm maken voor Natuurpunt 

én ook inkomsten kan generen voor je afdeling.  

Het kan een kans zijn voor Natuurpunt om het organiseren van een happening te blijven 

stimuleren en meer te ondersteunen bij afdelingen zodat het aantal groeit. 
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 Bereikte deelnemers 

We merken geen grote evolutie doorheen de voorbije 5 jaar in het aantal bereikte 

deelnemers.  

Het meest voorkomende aantal situeert zich tussen de 101 en de 500 deelnemers.  

Ongeveer ¼ van de afdelingen schrijft tussen de 501 en de 1000 mensen te bereiken met 

hun activiteiten. De stijgende populariteit van happenings is hiervoor een mogelijke 

‘verklaring’. Op een middelgroot, goed georganiseerd evenement bereik je immers 

gemakkelijk meer dan 500 deelnemers.  

 

 

Vanuit het Natuurpunt secretariaat kunnen wij onze Natuurpuntafdelingen alleen maar 

stimuleren en ondersteunen naar het organiseren van activiteiten voor een ‘bredere 

doelgroep’. Meer mensen positief in contact laten komen met Natuurpunt komt de vereniging 

en uiteindelijk het natuurbehoud ten goede.  
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 Landelijke activiteiten 

Vanuit het Natuurpunt secretariaat worden verschillende ‘landelijke initiatieven’ 

gecoördineerd en/of ondersteund. Deze initiatieven houden vaak een landelijk uitgewerkte 

promotiecampagne, materiaalondersteuning en vertegenwoordiging in. Een significant deel 

van deze initiatieven zijn eveneens laagdrempelige initiatieven waarmee Natuurpunt zoveel 

mogelijk mensen probeert te prikkelen/bereiken.  

 

De Dag van de Natuur steekt met kop en schouders boven alle andere activiteiten uit. Het is 

ook één van de activiteiten die de grootste ‘traditie’ kent bij Natuurpunt en zich gemakkelijk 

leent tot het samenwerken met verschillende partners. 

 

Vervolgens nemen meer dan 30% van de afdelingen deel aan de Nacht van de Vleermuis, 

Vogels voeren en Beloeren, de paddenoverzet en Vlinder Mee.  

Ook de AV van Natuurpunt blijkt een activiteit te zijn waar meer dan ¼ van de afdelingen aan 

deelnemen, maar deze activiteit beschouwen we niet van dezelfde aard als de vorige. Het is 

immers een activiteit enkel en alleen voor vrijwilligers en professionelen waar formaliteiten 

worden afgehandeld en stemmen gehoord.  

Uiteraard zijn er nog veel meer initiatieven dan diegene die in de grafiek opgelijst staan. In 

het algemeen wordt er volgens de bevraging in de voorbije 5 jaar minder deelgenomen aan 

de landelijke initiatieven.  
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Is dit te wijten aan de communicatie rond deze initiatieven? Wordt er te laat of niet duidelijk 

genoeg gecommuniceerd?  

 

Vrijwilligers zien soms niet meer door het bos van de campagnes waardoor ze zich vaak 

overbevraagd voelen en vragende partij zijn om meer ‘prioriteiten’ vastgesteld te zien vanuit 

het secretariaat. Uiteindelijk zijn de taken velerlei en de mankracht  eerder beperkt.  

 

2.3.2.  Lokale Algemene Vergadering 

 Aanwezigheid 

We kiezen ervoor om de Lokale Algemene Vergadering (LAV) als activiteit apart te 

bespreken. Het kan beschouwd worden als ‘een verplicht nummertje’ of vanuit een andere 

perceptie als een ideaal moment voor afdelingen om als afdeling de band met de leden te 

versterken (cfr. supra ledenbinding). Je kan de leden immers op een ‘ledenfeest’ trakteren. 

Een gezellig samenzijn waarbij er wordt teruggeblikt en ook aandacht wordt besteed aan de 

toekomstplannen van die Natuurpuntafdeling.  

 

 

 

Algemeen beschouwd kunnen we 

zeggen dat de aanwezigheid op de AV 

lichtjes is gestegen (iets meer  dan 1%) 

de voorbije jaren, naar een 

aanwezigheid van bijna 12% leden op 

de LAV.  
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 Uitnodiging/communicatie 

 

Het spreekt voor zich dat het bekend maken van de LAV en het uitnodigen op zich bepalend 

is voor de opkomst. Mensen gaan sneller in op een uitnodiging als die op een persoonlijke 

manier gecommuniceerd wordt en verder gaat dan ‘een mededeling’.  

 

In de voorbije 5 jaar blijft het afdelingstijdschrift voor bijna ¾ van de afdelingen de meest 

populaire manier om de LAV aan te kondigen of de leden uit te nodigen. Dit lijkt ons ook na 

de brief de eerste en meest logische keuze. Het is - vaak niet meer het enige - medium 

waarmee alle afdelingen met hun leden communiceren over wat gebeurd is en wat komt. Het 

uitnodigen via brief blijkt iets minder populair te zijn nu dan 5 jaar geleden met een kleine 

40%. Deze manier heeft het grote voordeel dat het persoonlijker is, maar als nadeel voor een 

aantal afdelingen de kost en de extra inspanning. 

 

In vergelijking met 2006 wordt er in 2011 wél door de helft van de afdelingen ingezet op 

uitnodigen via email én via hun website. Gezien de digitale revolutie van de laatste jaren is 

dit een vrij verklaarbaar fenomeen.  

 

Cfr. MOVISIE: “ Internet is onmisbaar geworden voor de communicatie met leden en 

vrijwilligers, maar ook voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Zelfs organisaties met 

een sterk vergrijsd vrijwilligersverband zien hun vrijwilligers op oude leeftijd alsnog 

aan de slag gaan met e-mailaccounts en Google.  
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Zullen de digitale vormen van inzet alsnog aan terrein winnen of blijft het 

vrijwilligerswerk via face-to-face contact toch het belangrijkst?  

 

Het blijft dan ook een uitdaging voor het Natuurpunt secretariaat om de Natuurpunt 

afdelingen te stimuleren de communicatie rond de LAV goed te verzorgen. Een LAV kan 

immers zo veel meer zijn dan ‘een verplicht nummertje’. Het medium waarmee en de manier 

waarop er gecommuniceerd wordt zijn ongetwijfeld belangrijke parameters voor het succes 

van opdagen van de leden.  

 

Tips en tricks zijn te vinden in het bundeltje ‘Algemene Vergadering’ van de Natuurpunt 

Wegwijzer, de vernieuwde medewerkershandleiding.  

 

2.4. Samenwerking en Interactie  

2.4.1.  Samenwerking met externe partners  

Vanuit het Natuurpunt secretariaat proberen wij afdelingen te stimuleren om 

samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere organisaties. Dit kan enerzijds zorgen 

voor een ‘sterkere’ praktische organisatie ter plekke, een groter publiek, etc. Anderzijds is het 

ook strategisch gezien een goede keuze om jouw lokale banden als Natuurpuntafdeling te 

versterken.  

 

In de twee bevragingen vinden we gegevens over zowel de samenwerking met andere 

Natuurpunt-afdelingen, de plaatselijke JNM-afdeling en andere plaatselijke verenigingen.  

 

We merken dat het aantal afdelingen zowel in het geval van samenwerking met andere 

Natuurpunt-afdelingen als de plaatselijke JNM-afdelingen met 6% daalt. We zouden dus 

kunnen stellen dat in het licht van onze bevraging de samenwerking met dergelijke partners 

lichtjes is afgenomen.  

Wat de ‘andere plaatselijke verenigingen’ betreft, valt het ons moeilijker te vergelijken. In 

2006 specificeerden we namelijk niet over welke verenigingen we het effectief hebben.  

In onze eerste bevraging lieten 3/4 van de afdelingen weten samen te werken met andere 

partners dan JNM of Natuurpunt.  

 

In onze meest recente bevraging van 2011 echter, maakten we een onderscheid tussen 

partners zoals natuurstudiewerkgroepen, gemeentes en scholen (projectmatig 

samenwerken) en andere verenigingen buiten de natuur- en milieusector.  
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Daar merken we dat er zowel een grote samenwerking is met de natuurstudiewerkgroepen 

(bijna 70% bevestigt dit) en bijna alle afdelingen spreken over samenwerking met gemeentes 

en of scholen in het kader van projecten. We kunnen dus stellen dat afdelingen de 

samenwerking met deze partners lokaal als een belangrijk deel van hun afdelingswerking 

beschouwen.  

 

Cfr. Trends MOVISIE: “Verschillende partijen zien de mogelijkheden die het 

vrijwilligerswerk biedt voor het participeren in onze samenleving. 

Vrijwilligersorganisaties gaan steeds meer samenwerken. Ze zoeken naar slimme 

allianties, soms op eigen initiatief, soms afgedwongen door de financier. 

… 

Twee derde van de vrijwilligersorganisaties werkt samen met andere organisaties.“ 

 

Vanuit het secretariaat kunnen we deze lokale samenwerking alleen maar stimuleren en 

aanmoedigen. Een bredere samenwerking op lokaal vlak zorgt ervoor dat Natuurpunt haar 

lokale verankering versterkt en dat Natuurpunt een breder publiek bereikt dan alleen maar 

hun leden. Met de verkiezingen in het zicht lijkt het ons alleen maar belangrijker dat 

Natuurpunt op Vlaams én lokaal niveau het belang van natuurbehoud onderstreept door 

positieve acties en strategische allianties aan te gaan waar mogelijk.  
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Cfr. Kansen MOVISIE: “Strategische allianties bieden kansen voor het behouden van 

vrijwilligers.”  

 

Naast deze samenwerkingsverbanden geeft ook 64% van de afdelingen aan samen te 

werken met ‘andere organisaties’. Deze organisaties variëren van het lokale jeugdcafé, 

jeugdorganisaties zoals Scouts en Chiro tot andere socio-culturele of internationale 

organisaties zoals Oxfam, Velt, etc.   

 

Dienen we de samenwerking met andere Natuurpuntafdelingen en JNM-afdelingen meer te 

stimuleren? Vinden we het belangrijk dat alle Natuurpuntafdelingen over gans Vlaanderen 

steevast werk maken van samenwerkingsverbanden met gemeentes en scholen? Of zien we 

dit als iets volledig autonoom van de afdelingen zelf? 

 

 

 

Er kan samengewerkt worden door activiteiten te organiseren voor externe groepen. Meer 

dan 90% van de afdelingen organiseert of biedt activiteiten aan voor externe groepen. 

 

Er kan ook samengewerkt worden door deel te nemen aan activiteiten van andere 

organisaties of door een bijdrage te leveren aan informatieavonden van derden. De helft van 

de afdelingen doet dit. 
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2.4.2.  Interactie/samenwerking met secretariaat Natuurpunt 

Het professioneel kader  van Natuurpunt is de voorbije 10 jaar uitgebreid tot een grote 

personeelsploeg waaronder een 100-tal secretariaatsmedewerkers en een 300-tal 

medewerkers in de gebieden. Natuurpunt in se is een vrijwilligersorganisatie. Het 

professioneel kader heeft dan ook als hoofdtaak de goede werking van de organisatie en de 

ontwikkeling ervan in goede banen te leiden. Een groot deel hiervan bestaat uit het 

rechtstreeks ondersteunen van, faciliteren van en samenwerken met deze vrijwilligers.  

 

De vraag naar samenwerking met het secretariaat kon dan ook niet ontbreken. Enerzijds 

werd de vraag gesteld of er ‘interactie is tout court’ en anderzijds hoe tevreden men is over 

deze interactie op een schaal van 1 (helemaal niet tevreden) tot 5 (zeer tevreden).  

 

Verder kregen de afdelingen ook de kans om hier in een open vraag wat dieper op in te 

gaan.  

 

In wat volgt, gaan we hier dieper op in.  

 

 Mate van interactie 
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Alhoewel de overgrote meerderheid van de afdelingen zegt interactie te hebben met het 

secretariaat, is er toch een 10% die dat niet heeft. En dit is dan ook nog steeds maar de 

groep afdelingen die geantwoord hebben, zijnde de kleine helft van de bestaande afdelingen.  

 

In gedachten houdend dat het professioneel kader en de vrijwillige medewerkers elkaar 

dienen te versterken en door positieve samenwerking tot beter en meer natuurbehoud 

dienen te komen, is dit niet voldoende. Het zou immers eerder ‘normaal’ zijn indien we 

kunnen spreken van een vlotte interactie tussen vrijwilligers en secretariaat.  

 

Het kan een werkpunt zijn voor Natuurpunt om deze interactie te bevorderen en ervoor te 

zorgen dat het secretariaat een meerwaarde is voor alle vrijwilligers.  

 

 Tevredenheid 

 

De gemiddelde tevredenheid is 3,5 op onze schaal van 5. In mate van tevredenheid kunnen 

we dus we dus stellen dat de tevredenheid niet slecht is, maar dat we nog veel te leren 

hebben. Als we iets specifieker ingaan op de cijfers, stellen we vast dat bijna de helft van de 

afdelingen een 4 geeft, wat wijst op een goede samenwerking. Tegelijkertijd geven toch ook 

bijna 40% van de afdelingen een 3 – wat terug iets minder positief is in mate van 

tevredenheid.  

 

Een 11% geeft resoluut een 1 en 2 – wat wijst op helemaal niet tevreden tot niet tevreden. 

Dankzij de open vraag waarbij er de kans werd gelaten om dit toe te lichten is het mogelijk 

hieruit wat aandachtspunten te destilleren en die om te vormen naar werkpunten.  

 

 Aandachtspunten  

 

Een eerste aandachtspunt is het gevoel van overbevraging van de Natuurpuntvrijwilligers en 

kernen die aan bod komt. Men vindt ook vaak het aanbod naar de vrijwilligers toe te groot is 

(cfr. landelijke initiatieven) en vraagt of er vanuit het Natuurpunt secretariaat geen prioritering 

kan gemaakt worden.  

 

Cfr. Trend MOVISIE: “Het vrijwilligerswerk professionaliseert. Er worden steeds meer 

eisen gesteld aan zowel de organisaties als aan de vrijwilligers. Maar meer eisen 

stellen aan organisaties betekent ook meer eisen stellen aan vrijwilligers die zich 

aanmelden. Denk aan startkwalificaties of verplichte trainingen voordat men kan 

beginnen met vrijwilligerswerk.” 

 

Een tweede aandachtspunt betreft een efficiëntere communicatie en toegankelijkheid van 

informatie. De vraag naar een meer eenvoudige en gebruiksvriendelijke website werd 

verscheidene keren gesteld. Verder werd ook verschillende keren aangegeven dat het 

beantwoorden van mails een heikel punt is. Sommige mails worden niet of heel laat 

beantwoord. Als vrijwilligers met vragen zitten is dit heel vervelend.  

Vrijwilligers zien soms het bos door de bomen niet meer. De vraag naar eenvormige info en 
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een permanent aanspreekpunt komt hierin naar voren. Ook de afmetingen van het 

professioneel kader zorgen ervoor dat vrijwilligers moeite hebben met ‘uit elkaar houden’ van 

de verschillende professionele medewerkers en vooral hun kernopdrachten. Wie is wie en 

vooral: wie doet wat?  

Last but not least komt er in het algemeen de vraag naar een open en transparante 

communicatie aan bod.  

 

Een derde aandachtspunt betreft de aanwezigheid/vertegenwoordiging van het Natuurpunt 

secretariaat ter plekke, al dan niet onder de noemer ‘regiocoördinatoren’ of 

‘bewegingsconsulenten’. Bepaalde regio’s geven aan echt een aanspreekpunt te missen. 

Gezien de huidige situatie waarin bepaalde provincies niet over een eigen consulent 

beschikken, valt deze opmerking te plaatsen. Tegelijkertijd wordt de keuze voor centralisatie 

van (bijna alle) professionele medewerkers te Mechelen in vraag gesteld. Bestaat er een 

mogelijkheid om die coördinatoren dichterbij te brengen?  

 

Bovenstaande aandachtspunten zijn interessante gegevens voor Natuurpunt om haar 

dienstverlening naar de vrijwilligers toe te verbeteren. Alles moet uiteraard geplaatst worden 

in een bredere visie rond verenigingsmanagement en een structuur die gegroeid is doorheen 

de jaren. We kunnen hier niettegenstaand wel enkele werkpunten uit distilleren naar de 

toekomst toe (zie later).   
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2.5. Inzichten via nieuwe Natuurpuntvrijwilligers  

2.5.1.  Algemene gegevens  

Zoals vermeld in het begin van deze bundel, kregen alle afdelingen de vraag of er nieuwe 

vrijwilligers bijgekomen waren de laatste 5 jaar. Zo ja, werd de vraag gesteld of deze 

vrijwilligers zin hadden om mee te werken aan ons onderzoek en zich op te geven voor een 

interview. Hieronder volgen eerst wat algemene gegevens, zoals leeftijd en geslacht en hoe 

ze bij de vereniging zijn terechtgekomen.  

 

Geslacht en leeftijdsverdeling 

 

Samen genomen namen 17 vrijwilligers deel aan de interviews, waarvan 7 vrouwen en 10 

mannen.  

De verdeling over leeftijdscategorieën is als volgt: 

 

 Tussen 18 en 25: 2  

 Tussen 26 en 30: 5  

 Tussen 31 en 35: 4  

 Tussen 46 en 50: 2  

 Tussen 56 en 60: 1  

 Tussen 61 en 65: 3  

 

Kennismaking met Natuurpunt 

 

De nieuwe vrijwilligers hebben Natuurpunt op zeer verschillende manier leren kennen. 

Hieronder zetten we de belangrijkste op een rijtje.  

 

 Via familie, via partner 

 Via vrienden die actief zijn bij Natuurpunt 

 Actief en gericht gezocht op het internet 

 Uit de media/pers 

 Via wandelingen en activiteiten 

 Via standjes op andere evenementen (bv boekenbeurs) 

 Via JNM 

 Via ledenwerfacties 

 Via het werk 

 Via de hogeschool/universiteit 

 Via strooibriefjes 

 Via andere verenigingen die lokaal samenwerken met Natuurpunt.  
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2.5.2.  Gebundelde resultaten 

In wat volgt bundelen de meest opvallende resultaten. We onderscheiden hierin twee 

onderdelen. Enerzijds bespreken we de verwachtingen van de (nieuwe) vrijwilligers en hun 

motivatie. Anderzijds gaan we in op hoe de vrijwilligers de afdelingen evalueren.  

 

Verwachtingen 

 

Mensen engageren zich niet zomaar. Het spreekt voor zich dat men verwachtingen heeft als 

men aan een engagement begint. We zouden het voor een deel ook kunnen zien als een 

stuk van hun motivatie voor dit engagement. Om de bevraagde verwachtingen van de 

vrijwilligers wat te kunnen ‘bundelen’, bespreken we hieronder eerst de 7 motieven die 

volgens MOVISIE terug kunnen gevonden worden voor vrijwilligerswerk. Het biedt ons een 

kader om de reacties te groeperen.  

 

Volgens het trendonderzoek van MOVISIE kan men volgende 7 motieven voor 

vrijwilligerswerk onderscheiden.  

 

 Pleziergerichte motieven: Door vrijwilligerswerk kan men plezier en genot ervaren.  

 

 Carrièregerichte motieven: Vrijwilligerswerk biedt een kans om ervaringen, 

vaardigheden en contacten op te doen die de carrière op de arbeidsmarkt kunnen 

bevorderen.  

 

 Normatieve motieven: Vrijwilligerswerk is een manier waarop mensen voor hen 

belangrijke normen en waarden uit kunnen dragen.  

 

 Sociale motieven: Vrijwilligerswerk kan bestaande sociale contacten verdiepen of 

versterken en geeft een kans om aan activiteiten mee te doen.  

 

 Leermotieven: Vrijwilligerswerk biedt een kans nieuwe (leer)ervaringen op te doen en 

bestaande kennis en vaardigheden te oefenen en te vergroten. 

 

 Kwaliteitsmotieven: Vrijwilligerswerk biedt kansen voor persoonlijke groei en een 

verhoogde levenskwaliteit.  

 

 Beschermingsmotieven: Vrijwilligerswerk kan een manier zijn om negatieve 

omstandigheden, ervaringen of gevoelens te ontlopen of deze te verminderen.  
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Naar analogie van de hierboven beschreven motieven door MOVISIE kunnen we daaruit drie 

subgroepen destilleren om de antwoorden uit de interviews te bundelen. De subgroepen zijn 

respectievelijk: het sociaal aspect, de bijdrage aan een beter doel en zelfontplooiing. 

 

1. Sociaal aspect 

 

Een eerste ‘groep’ van verwachtingen of motivaties is het ‘sociale aspect’. Mensen 

engageren zich omdat ze hun menselijke contacten willen verruimen. Men wil graag 

(gelijkgezinde) mensen leren kennen, samen met een groep iets realiseren, ‘onder het volk 

zijn’. Men zet zich in omdat er tijd vrijkomt om dit engagement op te nemen, bijv. door op 

pensioen te gaan of elders te stoppen. Als hieruit vriendschappen groeien, dan is dit 

meegenomen. Men geeft aan dat de geest en sfeer van Natuurpunt aanspreken.  

 

2. Bijdrage aan beter doel 

 

Een tweede motivatie voor vrijwilligerswerk is de ‘bijdrage aan het beter doel’. De motivatie 

overstijgt hiermee het individuele (zie later) en leunt hier voornamelijk terug op altruïsme. 

Men zet zich in ‘voor dat hogere doel’, zomaar. Niet uit winstbejag of persoonlijke 

erkenningsdrang. 

Mensen geven aan zich graag te engageren voor Natuurpunt omdat men iets nuttig wil 

kunnen doen voor de natuur, men wil een steentje bijdragen. Meer nog, men verwacht dat 

men zich kan inzetten voor de plaatselijke, lokale natuur. Het is geen ver-van-hun-bed-show.  

Voor mensen die in de stad wonen, is het dubbel zo leuk in de natuur te zijn. Voor mensen 

die altijd graag met natuur zijn bezig geweest, is het een ‘logische’ stap.  

Tenslotte vinden mensen het belangrijk omdat volgens hen Natuurpunt om omgeving, milieu 

en gezondheid gaat en dus de moeite is om aan mee te werken.  

 

3. Zelfontplooiing (van kennis) 

 

Cfr. MOVISIE Trend: “ MOVISIE merkt een nieuwe motivatie voor vrijwillige inzet. Het 

is een vorm waarbij mensen vrijwillige inzet zien als nuttige tijdsbesteding, maar 

vooral ook om kennis en competenties te verwerven en eventueel netwerk op te 

bouwen.”  

 

De derde te herkennen groep van verwachtingen is een eerder recente, en draait veel meer 

rond het individu en zijn/haar zelfontplooiing. Van de drie subgroepen kunnen wij deze als 

meer ‘individualistische’ zien. Men wil zich engageren om ervaring en kennis op te doen rond 

bepaalde thema’s. Of de reeds aanwezig kennis rond natuurstudie of natuurbescherming 

hoopt men door zijn engagement uit te breiden.   

 

Cfr. Trend MOVISIE: “ De individualisering zet door. Mensen hebben het druk en dat 

zal ook niet minder worden. Het gevolg: mensen zullen zich sterker afvragen wat ze 

eraan over houden, of ze er zelf beter van worden.  

… Voortaan zal een vrijwilliger meer letten op de inhoud van het werk en of dit 
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aansluit bij zijn of haar eigen doelen.”  

 

Vrijwilligers zijn ook gemotiveerd voor dit soort vrijwilligerswerk omdat het goed staat op hun 

CV. Het kan de opleiding of het werk aanvullen, of juist een interessant contrast bieden met 

de job (cfr. supra). Natuurpunt komt bij deze vrijwilligers ook over als een organisatie die een 

compleet takenpakket aanbiedt waar vrijwilligers au sérieux worden genomen. 

Mensen vinden het leuk en interessant om mee te werken aan de activiteiten en willen graag 

weten hoe Natuurpunt juist in zijn werk gaat.  

 

Samenvattend kunnen we dus vaststellen dat het ondertussen niet meer hoofdzakelijk om 

‘het ijveren voor een betere wereld’ draait als men over motivatie voor vrijwilligerswerk 

spreekt. Zelfontplooiing, vergaren van kennis en het sociaal aspect zijn veel belangrijker 

geworden.  

 

Het inlossen van de verwachtingen om mee te ijveren aan een betere wereld is ‘vrij evident’ 

realiseerbaar door de aard van de vereniging. Het invullen van verwachtingen naar het 

sociale aspect of de ruimte tot zelfontplooiing en openstellen van kennis is de uitdaging voor 

de besturen om hun nieuwe vrijwilligers mee aan boord te houden… 

 

Als vrijwilligersvereniging kunnen we hieruit zeker uit leren en mee integreren in onze 

werkpunten (zie later).  

 

Evaluatie van de afdeling  

 

Zoals eerder aangegeven bevraagden we de nieuwe vrijwilligers ook over hoe zij de afdeling 

‘zien’ waar ze terecht in zijn gekomen. Met andere woorden, het gaat hier over subjectieve 

beoordelingen. Hieronder worden die gebundeld besproken, meer bepaald gaat het over 

‘dynamiek binnen de afdeling’, ‘sfeer binnen de afdeling’, ‘begeleiding’ en ‘redenen om te 

stoppen als vrijwilliger bij de afdeling’. Deze info kan belangrijk zijn om meer rekening te 

kunnen houden met het inlossen van bovenstaande verwachtingen, cfr. ‘sociale aspect’ en 

‘zelfrealisatie’.  

 

Dynamiek binnen de afdeling 

 

Positief:  

 Een dynamische, actieve, enthousiaste voorzitter, leiders en/of kernvrijwilligers zijn 

een pluspunt 

 Systematische manier van werken 

 Actieve afdeling die tracht kwaliteit te leveren 

 Een goed geolied team 

 Een goede en duidelijke taakverdeling 
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Negatief:  

 Vastgeroeste afdeling; met vaste gedachten waar men zelden van afwijkt 

 Weinig dynamische afdeling met weinig initiatief 

 Er worden onvoldoende dingen gedaan 

 Sterke leiding die moeilijk delegeert  

 Afdeling is niet ‘people-minded’ genoeg 

 Activiteiten zouden meer verscheidenheid moeten hebben en meer actie bevatten 

 

Samengevat: (nieuwe) vrijwilligers worden aangetrokken door een dynamische groep, waar 

er heel wat gebeurt, er ruimte is voor nieuwe initiatieven en waar een zekere taakverdeling 

duidelijk is.  

 

Sfeer binnen de afdeling 

 

Positief:  

 De sfeer is goed, joviaal, hartelijk, vriendschappelijk 

 Men respecteert en vertrouwt elkaar 

 Persoonlijke meningen kunnen gezegd worden en worden gerespecteerd 

 Iedere vrijwilliger wordt bij alles betrokken 

 Men kan met elkaar spreken en dingen uitpraten 

 Er wordt niet geroddeld  

 De vrijwilliger wordt niet scheef bekeken als hij niet kan 

 Een goede locatie voor vergaderingen bevordert de sfeer 

 Er kan tussen pot en pint veel gezegd en uitgepraat worden 

 Er worden bedankjes georganiseerd bijv. door een etentje te organiseren  

 

Negatief:  

 Slechte communicatie is nefast voor de sfeer 

 Discussiëren kan, ruzie maken niet 

 Mensen die elkaar niet kunnen of willen ontmoeten in gesprekken omwille van zeer 

uiteenlopende opvattingen; die niet meer willen discussiëren. Dit heeft een negatieve 

invloed op de sfeer. 

 De sfeer is te serieus; er mag af en toe gelachen worden 

 Pijnlijke of gevoelige dingen die blijven hangen na ruzies brengen vaak een dip in de 

sfeer 

 

Samengevat: Een goede sfeer binnen een afdeling is een sfeer waar er ook eens gelachen 

kan worden tussen de serieuze momenten door, waar er plaats is voor gemoedelijkheid en 

ruimte is om discussie te voeren of onenigheden uit te praten.  

 

Begeleiding 

 

Positief:  

 Bij vragen kan men terecht in de afdeling 
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 Veel vrijheid 

 Een mooie kennismaking en een persoonlijke uitleg is belangrijk 

 Vrijwilligers krijgen de kans om opleidingen te volgen 

 

Negatief:  

 Onvoldoende feedback en input 

 Voorzitter en bestuursleden hebben zelf weinig het idee om nieuwe vrijwilligers uitleg 

te geven over het reilen en het zeilen van Natuurpunt en de afdeling 

 Vrijwilligers moeten de uitleg er vaak zelf uithalen  

 

Samengevat: Nieuwe vrijwilligers verwachten enige ‘begeleiding’ bij hun 

startersengagement. Een introductie in het reilen en zeilen van Natuurpunt, zowel lokaal als 

op Vlaams niveau. Met andere woorden, extra ondersteuning van onze vrijwilligers naar het 

behouden van nieuwe vrijwilligers, en het onthalen van nieuwe mensen is zeker nog nodig.  

Vanuit de cel Beweging zijn met het oog op dit thema reeds verschillende tools ontwikkeld, 

zoals de welkomstkit voor het ontvangen van nieuwe Natuurpuntvrijwilligers en de 

vernieuwde Natuurpuntwegwijzer voor de meerwaardezoeker. Het kan ons stimuleren om 

hier verder aan te werken.  

 

Redenen om te stoppen als vrijwilliger… 

 

Er werd ook aan de vrijwilligers gevraagd, indien ze vandaag zouden stoppen als vrijwilliger 

bij Natuurpunt, om welke redenen dit zou zijn. We kunnen hierin twee groepen argumenten 

onderscheiden: deze die eigen zijn aan de afdeling, en redenen die los staan van de 

afdelingswerking.  

 

Eigen aan de afdeling 

 Geen ruimte krijgen als nieuwe vrijwilliger 

 Als je inzet geen waardering krijgt 

 Als er tijdens discussies iets niet meer bespreekbaar is 

 

Niet eigen aan de afdeling 

 Geen tijd meer wegens drukkere job of gezin 

 Verhuizen naar een andere stad of gemeente 

 

Deze korte, subjectieve maar niettemin ‘open’ visies van 17 nieuwe vrijwilligers op de 

afdeling geven stof tot nadenken. Het kunnen ‘tips’ zijn naar alle afdelingswerkingen toe om 

meer aandacht te besteden aan bepaalde zaken. Het kunnen eveneens pijnpunten aantonen 

waarmee de cel Beweging in de ondersteuning naar vrijwilligers toe kan werken. Dit wordt 

verder uitgewerkt in deel 2: werkpunten en kansen.  
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3. EN NU? 

3.1. Werkpunten/Kansen 

Zoals eerder beschreven in deze bundel, is het mogelijk om uit deze resultaten enkele 

werkpunten en/of kansen voor Natuurpunt te halen. Deze bevragingen zorgden immers – 

met een interval van 5 jaar – voor een iets duidelijker beeld op enkele sterke en zwakke 

plekken van Natuurpunt als vereniging. In wat volgt bespreken we enkele van de voor ons 

meest opmerkelijke kansen voor Natuurpunt.  

 

3.1.1.  Potentiële vrijwilligers 

MOVISIE: “Er is een groeiende groep vitale senioren die een groot potentieel vormen als 

vrijwilliger.” 

 

Er is sprake van een vergrijzing van de bevolking. Niettemin bestaat er hierin wel een grotere 

groep mensen die actief bezig wil zijn, waarop we kunnen inspelen. Binnen Natuurpunt 

merken we geen echte grote vergrijzing maar tegelijkertijd toch oude(re) besturen én 50-

plussers die  aangetrokken worden. Dat geeft toch wel de indruk dat ‘de groeiende groep 

vitale senioren’ wel degelijk de weg vinden naar de vereniging. Met andere woorden; het 

betrekken van deze leeftijdsgroep lijkt ons geen nieuwe uitdaging voor Natuurpunt. Niettemin 

wel iets waar men constant rekening mee moet houden.  

 

Tegelijkertijd blijft het duidelijk: vrijwilligers zijn er zeker niet te veel. Het is met andere 

woorden nodig attent te blijven op het vergroten van de vrijwilligersgroep. We kunnen dus 

enerzijds onze communicatie afstemmen op de te bereiken doelgroep. Anderzijds kunnen we 

ook nadenken over het ‘anders organiseren’ van ons vrijwilligerswerk om zo de mogelijks te 

bereiken doelgroep te vergroten. Door het nadenken over nieuwe vormen het 

vrijwilligersverloop verkleinen en de groep actieve vrijwilligers verbreden.  

 

3.1.2.  Het  vrijwilligersverloop: aanpakken door nieuwe vormen  

Zoals hierboven beschreven is er enerzijds een groot potentieel aan nieuwe vrijwilligers ‘te 

vinden’. Vooral de ‘jonge senioren’ zijn een groep die hun gading vinden bij de vereniging. 

Tegelijkertijd merken we dat de vrijwilligers die aangetrokken worden en diegene die dan ook 

weer verdwijnen uit dezelfde leeftijdscategorie komen, namelijk die van de 36 – 50-jarigen. 

Hoe kunnen we dit vrijwilligersverloop wat opvangen?   

 

Is dit een teken dat de groep tussen 36 en 50 ook een groep is die zich niet onmiddellijk 

meer terugvindt in de ‘oudere’ organisatiestructuren? Dat men even snel afhaakt als eraan 

begint? Durven we dan stellen dat mensen zich sneller engageren voor korte termijn-

engagementen maar als gevolg even snel afhaken?  



Natuurpunt in beweging ● 2006 - 2011                                                                                                                                             Juni 2012    36 

Cfr. MOVISIE: Meer aandacht voor vrijwillige inzet stimuleert een zoektocht naar 

nieuwe vormen waarbij vrijwilligers kunnen ingezet worden.  

 

Kunnen we dit als vrijwilligersorganisatie ‘opvangen’ door ons aanbod anders te gaan 

organiseren? Zou het een mogelijkheid zijn om door het verfijnen van de op te nemen taken 

meer vrijwilligers uit die leeftijdscategorie in de vereniging te houden? 

  

 

Engagement dat ‘hapklaarder’ is en geen langdurige, zware inspanningen vergt. Iets dat je 

‘erbij kan nemen’ in drukke agenda.  

 

Cfr. MOVISIE: Strategische allianties bieden kansen voor het behouden van 

vrijwilligers. De vrijwilliger van nu doet liever een korte klus dan zich voor langere tijd 

te verbinden aan een organisatie.  

 

We merken dat er een fixatie is op bepaalde vormen van vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zitten 

vast in een bepaald stramien en vinden daarvoor geen nieuwe mensen. Zo werken veel 

vrijwilligers op alle vlakken en zeer allesomvattend. Nieuwe vrijwilligers aantrekken die 

eveneens met ‘alles’ bezig zijn is veel minder mogelijk dan vroeger. Misschien kan het 
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voorzitterschap een lichter pakket worden? Misschien kunnen functies opgedeeld worden en 

door verschillende mensen opgevolgd worden? 

Beheerteams en/of studiewerkgroepen krijgen meer vorm en ontwikkelen zich tot sterke 

werkingen binnen of los van de afdelingswerking. Heel wat nieuwe vrijwilligers worden 

gerekruteerd binnen deze teams. Het is dan ook een eventuele opstap naar het 

afdelingsbestuur voor wie een zwaarder engagement wil opnemen!  

 

Kan er vanuit het secretariaat professioneel ondersteund worden om dit te bevorderen?   

 

Of nog radicaler: moeten we afstappen van onze oude bestuursstructuren? Geen voorzitters, 

penningmeesters, secretarissen meer maar verschillende takenpakketten en mensen die 

daarop intekenen maar zonder functies of verplicht langdurig engagement?   

 

3.1.3.  Niet alleen rekruteren maar ook houden 

Vanuit het Natuurpunt secretariaat wordt veel moeite gedaan om het rekruteren van nieuwe 

vrijwilligers te ondersteunen. Niettemin vallen er evenveel vrijwilligers af als er bijkomen.  

 

Met andere woorden: na het rekruteren van vrijwilligers, wat ook inspanning vraagt, dient 

eigenlijk evenveel ingezet te worden op het houden van die vrijwilligers. Het organiseren van 

vrijwilligerswerk in een andere vorm (cfr. supra) kan hier deel van uit maken.  

 

Vanuit de cel Beweging zou men de afdelingen sterker kunnen gaan motiveren en 

ondersteunen om explicieter te gaan inzetten op het ontvangen en houden van nieuwe 

vrijwilligers. Het gaat hier in principe om een soort van ‘vrijwilligersmanagement’. De cel 

beweging kan hierin ook een rol spelen om interessante voorbeelden bij afdelingen naar de 

andere afdelingen toe te verspreiden. Er zijn immers al afdelingen die hier actief mee bezig 

zijn, al zijn ze in de minderheid. Daarnaast kunnen de bewegingsconsulenten ook actief 

ondersteuning aanbieden door samen met de afdelingen een traject-op-maat uit te denken 

die voldoet aan de noden en voorwaarden van de afdeling.  

 

3.1.4.  Ledenwerving en ledenbinding gaan hand in hand  

Er zit muziek in het breder en meer ledenwerven en het sterker opvolgen van niet 

hernieuwde  lidmaatschappen. Met de juiste en voldoende ondersteuning/vorming vanuit het 

secretariaat kunnen vrijwilligers actiever bezig zijn met ledenwerving. Leden zijn immers een 

belangrijk onderdeel van de organisatie. Het geeft Natuurpunt meer vrije middelen enerzijds 

en anderzijds zorgt het voor meer slagkracht. De actieve vrijwilligers kunnen hier een grote 

rol in spelen. Het ideale scenario zou zijn waarbij ledenwerving als een ‘vast onderdeel’ van 

een afdelingswerking wordt beschouwd.  

 

Vanuit de cel beweging kan dit zich vertalen in het aanbieden van vormingen, het voorzien 

van vormingsmateriaal en ledenwerfmateriaal, …  

 

De volgende stap na ledenwerving is ledenbinding. Je kan het vergelijken met het 
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vrijwilligersmanagement. Het is immers ‘één zaak’ vrijwilligers te rekruteren, het is nog een 

andere zaak de vrijwilligers te houden. Dit geldt eigenlijk ook voor leden. Leden moeten 

‘willen lid blijven’, ze moeten zich goed voelen bij Natuurpunt. Er moet een zekere 

‘verbondenheid’ of ‘trots’ aanwezig zijn. Als Natuurpuntafdeling kan je dit bevorderen door je 

leden leuke activiteiten en een aangenaam tijdschrift aan te bieden. Als mensen zich wat 

betrokken voelen en voelen dat hun lidmaatschap ook een verschil uitmaakt, zullen ze met 

gemak lid blijven.  

 

Als je dit kan combineren met een proactieve aanpak naar de hernieuwing van 

lidmaatschappen toe dan krijg je een  1+1 = 3 verhaal!  

 

3.1.5.  Meer gestroomlijnde communicatie 

Uit de bevragingen is het vrij duidelijk gebleken: vele vrijwilligers zien het bos door de bomen 

niet meer. De afstand tussen de professionelen in het secretariaat en de vrijwilligers ter 

plekke is bij momenten letterlijk en figuurlijk te groot geworden. Enerzijds is het voor de 

vrijwilligers niet altijd duidelijk bij wie ze voor wat terechtkunnen, anderzijds krijgen ze het 

gevoel dat er heel veel van hen wordt gevraagd en ze moeilijk kunnen selecteren wat 

belangrijkst is.  

 

Ook het niet consequent beantwoorden van vragen via e-mails leidt tot groeiende frustraties.  

 

Deze aangehaalde punten zijn voor de professionelen van het Natuurpunt secretariaat de 

aanzet tot het ontwikkelen van een communicatieplan. Er is nood aan een structuur/kader 

waarbinnen alle communicatie geleid kan worden. Het zou onder andere vermeden moet 

worden dat vrijwilligers langer dan 3 dagen op antwoord moeten wachten. In het kader van 

een meer permanente en consequente ondersteuning wordt ook nagedacht over een soort 

‘hotline’ – een lijn (al dan niet telefonisch of via chat) waar men binnen de kantooruren 

onmiddellijk kan antwoord krijgen op zijn/haar vraag.  

Een meer gestroomlijnde communicatie geeft Natuurpunt de kans om de band met de 

achterban terug aan te halen. Een kans om terug meer als ‘één’ naar voor te komen en 

uiteindelijk de natuur in Vlaanderen vooruit te helpen.  
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