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Verslag workshop AV Natuurpunt 

Datum 2 december 2017   

 

Thema  

 

Nieuwe vrijwilligers werven voor je 

beheerteam 

  

  

 

INVENTARIS GOEDE VOORBEELDEN  

 

Voorbeeld Korte omschrijving 

Werven tijdens 
wandelingen 

Kern Ranst vertelt tijdens haar wandelingen ook uitdrukkelijk over hun 
beheerwerken. Achteraf nodigen ze mensen uit om ook te komen helpen 

Voldoende autonomie 
geven 

Wanneer mensen weten wat ze moeten doen en hier binnen voldoende 
autonomie krijgen werkt dit motiverend 

Koffiepauze als 
vergadering 

Tijdens je koffiepauze kan je veel bespreken. Ook de mensen die niet graag 
vergaderen kunnen dag hun zegje doen. Zo beperken we het aantal 
vergaderingen 

Transparantie We willen zeer transparant werken. We organiseren dan ook een keer per 
jaar een soort van AV enkel en alleen voor ons beheerteam 

Zoeken naar goesting 
en talent 

Het is niet omdat een vrijwilliger na een of twee keer afhaakt bij een 
beheerteam dat je hem niet kan inzetten voor iets anders. Vraag actief naar 
waar hij/zij zin in heeft 

Goed voelen is het 
belangrijkst 

Als er nieuwe mensen bijkomen zijn we tevreden. Hoeveel ze doen is niet 
belangrijk wel dat ze zich goed voelen. 

In groepjes werken 
maar samen afronden 

We werken graag in groepjes. Dit is zeer efficiënt. Maar we ronden altijd 
samen af voor het groepsgevoel. 

Tijd maken voor 
gezelligheid 

Maar hier tijd voor. Rond tijdig de werken af zodat er nog ruimte is om na te 
praten 

Haalbare werkdagen Zorg dat de taaklast van je werkdag haalbaar is. Het is beter een half uurtje 
vroeger klaar te zijn met wat je gepland hebt dan dat je halfweg je werk moet 
stoppen omdat er geen tijd meer is. Belangrijk voor de motivatie 

Persoonlijk uitnodigen Mensen persoonlijk vragen werkt het best 

Opening van een nieuw 
wandelpad 

Is een goed moment om nieuwe mensen te werven 

Richten op jong 
gepensioneerden 

Dit is de meest realistische doelgroep. Er is niets mis mee op hier op te 
richten.  

Eten en drinken Is een makkelijke manier om aan gezelligheid te werken  

Beheer is iets zeer 
concreets 

Hierdoor kan je er makkelijk mensen voor vinden.  

Breng in April een 
bezoek aan je gebied 

Nodig al je vrijwilligers uit om in april/mei naar de resultaten van hun werk te 
gaan kijken. Ze zullen voor de volgende tien jaar verkocht zijn 

Riekgooien Zoek naar een plezante afsluiter van je werkdag. Zoals bv. in Gent waar ze 
afsluiten met een partijtje om te verst je riek gooien. Incl wisselbeker.  

successen in de verf 
zetten 

Zet je successen in de verf op je website op je facebook en waarom niet in de 
lokale krant.  
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GROTE LIJNEN & CONCLUSIES 

 

Zorg dat het plezant is 

Stel niet alleen het te verrichten werk centraal maar zorg dat je werkdagen ook plezant zijn.  

Eten en drinken voorzien zijn alvast een eerste makkelijke stap.  

Voorzie voldoende tijd voor pauzes en uitwisseling. Als mensen elkaar beter kennen zullen ze ook 

langer blijven komen.  

Zorg dat het werk dat plant realistisch is. Beter 1ha maaien een een half uurtje vroeger klaar dan 3 ha 

maaien en in de helft moeten stoppen.  

Succeservaring is belangrijk 

 

Zet in op talenten 

Mensen doen graag waar ze goed in zijn.  

Wat is dat ergens goed in zijn?  

Leg het doel van je beheer duidelijk uit aan nieuwkomers 

 

 

Jonge mensen aantrekken 

We willen graag jonge mensen betrekken. 

Gepensioneerden aanspreken is geen nadeel. 

Zijn we wel een ‘oude’ vereniging? 

Mensen bouwen eerst hun huis, kindjes, carrières. Daarna zijn ze pas bezig met zich te engageren. Dit 

wil zeggen dat dit eigenlijk pas echt bij 40 jaar begint. Geef mensen de tijd om zich eerst te settelen.  

Probeer jongere mensen op een losse manier al te betrekken.  

 

Geef mensen iets (exclusiefs) terug 

Mensen voelen zich graag gewaardeerd. Bevestiging is belangrijk. 

Je kan mensen iets in return geven. Bv brandhout.  

Wel over nadenken wat we doen met hoogwaardig hout. Snoeihout is geen probleem.  

Geef mensen iets dat ze elders niet kunnen krijgen. Exclusief.  

Bv exclusieve rondleiding of exclusieve jenever (recept zie onderaan) 

 

 

WAT HEBBEN WE GELEERD VANDAAG? 
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1. Zorg dat het plezant is  

2. Waardeer mensen  

3.  Spreek mensen rechtstreeks aan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA: recept West-Vlaamse Sleedoornjenever 

Pluk 1 kg sleedoornbessen en leg ze een week in de vriezer.  

Prik in elke sleedoorn 3 a 4 gaatjes. 

Doe ze in een ruime fles en bestrooi ze met 300 gr suiker. 

Gier hierover één liter jenever en goed schudden. 

De fles minimaal 1 maand laten rijpen een de lekkere sleedoornjenever is klaar.  

 

 

 


