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Verslag workshop AV Natuurpunt 

Datum 2 december 2017   

 

Thema  Rekruteren van beleidsvrijwilligers - 

Groen 

  

  

 

INVENTARIS GOEDE VOORBEELDEN  

 Noteer hier de goede voorbeelden die aan bod komen tijdens de workshop, zodat we een 
inspiratielijst hebben van mensen die we nadien eventueel gericht opnieuw kunnen 
contacteren ifv ondersteuning andere groepen, artikels in NP Blad, vrijwilligersnieuwsbrief 
e.d.  

 

 

Voorbeeld Naam verteller Afdeling/werkgroep Korte omschrijving 

 
 
 

Bart Van 
Gansbeke 

NP Gent Is het niet opportuun om in stedelijk 
context voor een ander soort 
beleidsmedewerker te gaan dan 
platteland? 

 
 
 

  Voorbeeld mismatch rekruteren 
beleidsvrijw. ; IT’er die je wilt aanpreken 
waarvan je denkt dat hij website, 
nieuwsbrieven e.d. kan opstellen. Klopt 
niet (altijd), persoon doet al hele dag 
niets anders. 

   Webinar organiseren waarbij concrete 
beleidscase wordt besproken en 
geanalyseerd door deelnemers 

   Youtube-filmpjes zoals dienst beheer 
gemaakt heeft over nieuwe 
natuurdecreet kan misschien ook helpen 
voor beleidsonderwerpen 
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GROTE LIJNEN & CONCLUSIES 

 Noteer hier de thema’s en grote lijnen van de uitwisseling die over die thema’s gaan. 
 In dit luik maak je het verslag van de workshop zodat mensen die deze workshop niet 

volgden, inspiratie kunnen opdoen. 

 

Algemene presentatie Hugo en Krien: 

- Wat is beleid? Veel mensen huiverachtig tegenover saaie onderwerp.  

- Indien je dan toch wordt uitgenodigd is het vaak als drogredenen. Wordt niet echt geluisterd. Vals 

gevoel van inspraak. 

- Belangrijk: beleidswerk gaat even hard over eigen, lokale omgeving en niet over Vlaamse structuren 

die boven hoofden van mensen beslist wordt. 

- Cases Hugo; hoe betrek je vrijwilligers – eigen ervaringen 

Wanneer je evenement opzet rond actie, trek je veel andere ideeën en personen aan. Zeker van 

allerlei politieke partijen. Opletten hiervoor. Natuurpunt is neutraal. Maar: kan ook troef zijn! 

>Case Ferarrisbos Wilrijk:  

Hove: uitbouw van groot bos (“uilenbos”)  

Tijdens grote openingsdag met veel aanwezigen mensen op man af aangesproken:  wat brengt u naar 

hier? En wil u daar ook iets voor doen?’ Zo brug maken naar beleidswerk in eigen omgeving. Heeft in 

dit geval 25 –tal mensen samen gebracht. 

>Case Frijthout samen met Minaraad.  

Beginsituatie: te weinig gewicht van lokale Natuurpunt-afdeling om op dossier te wegen want slechts 

twee vrijwilligers. 

Oplossing: rondleiding gemaakt met verschillende betrokkenen zoals fietsersbond, jeugdbonden,... 

Kan er een beleving gebeuren in gebied? Mensen hadden ongeveer zelfde visie dus waren in principe  

allemaal NP-beleidsmedewerkers geworden. Factor geluk ook wel van toepassing hier. 

Groepje Hugo 

Beginnen met opschrijven van één tip + één vraag m.b.t. rekruteren beleidsvrijwilligers 

1) Vraag: Hoe lever je goeie beleidsinfo naar vrijwilligers, kennisopbouw. Techniciteit in bepaalde 

dossiers is toch niet te onderschatten? 

“Belangrijk om te weten: wie heeft beslissingsmacht? Is het bestuur, raad, e.d. 

Volgens Hugo is techniciteit doorheen de jaren wel fel verminderd. Nu meer aandacht voor 

visievorming. 

“Moeilijkheid is ook dat het vaak langere beleidsprojecten zijn. Moeilijk om mensen te vinden die 

kunnen blijven opvangen en die alle processen kunnen blijven volgen.  

“belangrijk is dat mensen belang ervaren in het dossier. Kijk naar zaak Essers, succesvolle strijd omdat 

veel mensen rechtstreekse band voelen met dossier. 
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“Voorbeeld N-Frankrijk; soort van sociale medium a la Wikipedia waar mensen met beleidsmatige 

problemen vragen kunnen stellen en antwoord krijgen van groep. 

“Groene Pepers: vroeger instrument om kennis-overdacht te geven. Misschien kan dit terug 

opgenomen worden? Ook youtube-filmpjes zoals dienst beheer kunnen meerwaarde bieden voor 

beleidsthema’s.  

2) Tip: tracht nieuwe projecten op te starten en afzonderlijk voor te bereiden in kleinere groepjes.  

 

“Probleem; iemand vinden voor beleidsdossier zonder in politieke visvijver te gaan vissen. Je kan 

iemand motiveren voor 1 project maar deze mensen blijven dan vaak weg.” 

“Doodle opgesteld om mensen te rekruteren om memorandum te schrijven n.a.v. GRV. Niet simpel 

om datum te vinden om iedereen samen te krijgen. 

Hugo; als je met een groepje zaken kunt bespreken, dan vallen minder mensen af ipv één iemand af te 

vaardigen en het hoge woord neemt. 

3) Tip: Via Facebook/sociale media vrijwilligers warm maken voor engagement beleidsthema’s  

Meeste deelnemers (Natuurpunters) gebruiken een fb- pagina om werking in verf te zetten en te 

rekruteren. Soms gebeurt een specifieke oproep naar beleidsvrijwilligers, met wisselend succes.  

 

“kan helpen om slagzin uit nieuws, politieke wereld delen op persoonlijk of FB-account. Mensen die 

hier op reageren, kan je veel van leren. Hierna kan je deze ‘personen’ aanspreken.  

4) Vraag: Hoe vertrek je om van je enthousiaste omstaanders goeie beleidsmedewerkers te maken? 

Hugo: niet altijd energie blijven steken in zoeken van mensen, maar mensen individueel gaan 

aanspreken waarvan je weten dat ze een verleden hebben in materie en je kunnen helpen. 

Tegenpresentatie is dan uiteraard ook nodig.  

Idee: oproep tot webinar: kleine case brengen vb. van Luchtkwaliteit meten in Mechelen. 

contactgegevens: zie onderaan 

Groepje Krien 

Bij oproep, vraag niet: wij zoeken beleidsvrijwilligers maar wij zoeken personen die zich willen 

engageren voor project/zaak/dossier X 

> Verhoogt Betrokkenheid en engagement  

 Successen zijn belangrijk! 

 Goede sfeer – maak vergaderingen/werkgroepen afwisselend 

 Goede match vinden tussen talent en goesting 

 Falen mag – geef ruimte aan beleidsvrijwilligers 

 Ondersteuning bieden 

 Gelijkgestemden samen brengen (ook extern) 

 Belang van Regionale Koepel – doorverwijzen indien nodig 

Afsluitende Tips: 

1) Coach the coach – ervaren beleidsvrijwilliger kan iemand onder hoede nemen en ‘opleiden’ 

Maak complexe materie behapbaar 
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2) Geef cursus voor : 

 Ontwikkelen vaardigheden 

 Wanneer gebruik je pers? 

 Link cursus natuurgids? 

3) Stap voor Stap 

E-mailadressen deelnemers 

hansvdbossche@imaxe.be 

erna.aerts1@gmail.com 

jan.vansanden@scarlet.be 

marc.j.verbelen@skynet.be 

erlend.hausen@skynet.be 

hugo.waterschoot@scarlet.be 

luk.smets@telenet.be 

koenvankeer@telenet.be 

marc.verachtert@skynet.be 

monschepers@gmail.com 

rikhendrix65@gmail.com 

 

WAT HEBBEN WE GELEERD VANDAAG? 

 Noteer hier op Piet Huysentruyt-wijze welke lessen we hebben geleerd vandaag in deze 
workshop 

1.  Altijd dezelfde individuen samen rond de tafel krijgen voor alle beleidsproblemen in je regio is 

misschien geen vereiste (meer). Je kan beter concentreren op elk afzonderlijk dossier. 

 

2.  Hou het belang van regionale koepel steeds voor ogen. Doorverwijzen kan. 

 

3. Spreek geïnteresseerden rechtstreeks aan op evenementen 
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