
Hoe kun je via 
cursussen vrijwilligers 

rekruteren? 



Totaal 
deelnemers

procent uit 
middenkust

2011 Vogels op het Strand 23 74
2012 Paddestoelen 17 53

Natuur in de Tuin 14 71
2013 Vogels op het Strand 29 66

Vogels in Tuine & Park 30 67
2014 Bomen & Struiken 26 65

Strandvondsten 25 68
2015 Instap planten 24 67

Watervogels 22 64
2016 Voorjaarsbloeiers 19 63

Vogeltrek 19 63
2017 Orchideeën 31 65

Roofvogels 25 68
2018 Vogeltellen

Strandvondsten

Totaal aantal cursussen 13
Totaal aantal cursisten 177



Voorbeeld Natuurpunt 
Middenkust

●Noteer op een blaadje 1 of meerder vragen die je 
aan Stephane wil vragen.

● Bevraag de manier waarop Natuurpunt 
Middenkust de cursussen organiseert

●Waardoor het niet lukt om vrijwilligers te rekruteren

● Stel de vraag aan Stephane. Hij geeft kort een 
antwoord. 

● Vragen worden op bord samengevat in 3 
categorieën
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Hoe kunnen we dat concreet 
vertalen: 3 mogelijkheden

(1) Warm nest creëren: Meer dan deur opendoen en 
sluiten

• Mensen persoonlijk aanspreken: familiegevoel

- Waarom volgt men een cursus

- Welkom voelen op de cursus

- Interesse in de persoon achter de cursist

• Eten en drinken werkt!

Ontbijt na vroegmorgenwandeling, bar opendoen bij 
start, lekkere cake, …



Carlos



Voorbeeld cursus Natuurgids 
Kortrijk – lang geleden

●Gigantische ruimte – slechts 15 cursisten

● Koud, kil, onaangenaam

●Groepsvorming was zeer moeilijk



Hoe kunnen we dat concreet 
vertalen: 3 mogelijkheden

(2) Mensen mogelijkheden aanbieden om vrijwilliger te 
worden:

Goed nadenken voor welke functie je een cursus 
organiseert

● Cursus Natuurgids  stage aanbieden voor cursisten

● Cursus Natuurbeheer  naar aanleiding opstart 

groot project 

● Cursus vogeltellen  concreet opdracht geven om 

vogels te tellen. 





Hoe kunnen we dat concreet 
vertalen: 3 mogelijkheden

(3) Participatief je cursus in elkaar steken

= Samen met je deelnemers inhoud cursus vorm 
geven



Cursus : Natuurverkenner Grote 
Nete - HELAAS VOLZET

Programma

● woensdag 8 maart - les 1 - Inleiding

● woensdag 15 maart - les 2 - Planten en biotopen

● zaterdag 18 maart - excursie 1 - Vroege lente in Goor-Asbroek

● zaterdag 25 maart - excursie 2 - Vroege lente in Schaapswees

● woensdag 29 maart - les 3 - Dieren en habitats

● woensdag 19 april - les 4 - Natuurbeheer

● zaterdag 22 april - excursie 3 - Werkdag natuurbeheer

● zaterdag 6 mei - excursie 4 - Vogelwandeling

● zaterdag 13 mei - excursie 5 - Plantenwandeling

● zaterdag 20 mei - excursie 6 - Bijna zomer in Averbode Bos & Heide





Voorbeeld Voedselbos

1 dag voedselbos bezoeken

3 dagen les door expert

3 activiteiten samen bepalen hoe het voedselbos 
ingericht zal worden

4 halve dagen: inrichten van het voedselbos

https://www.youtube.com/watch?v=fUKAds5yLAQ&index=17&list=UUQVjAg4auDHi8BKP6xzkF0g


Gestelde vragen

Kijk nog eens naar de vraag die je op je briefje 
geschreven hebt. 

Kun je die ergens plaatsen in de 3 categorieën?



Elkaar bestuiven

Vraag: 

- Welke succeservaringen heb jij bij het aantrekken 
van nieuwe vrijwilligers door cursussen? 

- Vertel over de situatie en het effect.

- Wat heb jij/ de afdeling gedaan opdat dit succesvol 
kon worden?

- Wat maakt je zo tevreden over dit verhaal?



Goesting om een cursus te 
organiseren 

●Ons portfolio: 

https://www.natuurpunt.be/portfolio

Aanvragen komen bij Tineke Thijs terecht

● Speciaal portfolio voor al onze 
vrijwilligersopleidingen

https://www.natuurpunt.be/pagina/vrijwilligersopleidin
gen

● Per provincie vormingsconsulent

Organiseren regionaal educatief overleg

Kunnen ondersteunen met tips en tricks om je cursus 
sterker te maken en plannen binnen regio’s

https://www.natuurpunt.be/portfolio
https://www.natuurpunt.be/pagina/vrijwilligersopleidingen


Wat hebben we geleerd vandaag? 

● Schrijf een postkaartje naar jezelf


