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Verslag workshop AV Natuurpunt 

Datum 2 december 2017   

 

Thema  Hoe kun je via cursussen 

vrijwilligers rekruteren? 

  

  

 

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 

Vraag via 
Nieuwsflits 

Hilde Janssens Natuurpunt 
Aartselaar 

In de nieuwsflits vraag: we zoeken 
medewerkers (voor cultuurraad, 
gecoro, act. Organiseren, …) -> 3 
reacties.  

Vraag via 
nieuwsflits 

Johan 
Vercauteren 

NP Waasland Ook via flits vraag gesteld wie deel 
wil uitmaken van een nieuwe 
promoploeg (voor infostandjes ed.) 

Bezoekerscentrum 
& 
Vraag via 
tijdschrift 

Marcel 
Verschueren 

NP Markvallei BC geeft beeld van de vereniging, dit 
geeft een boost.  Toog is belangrijk. 
 
Voor ronddragen van lokaal 
tijdschrift: via tijdschrift gevraagd 
wie het wil rondbrengen. 4 reacties. 
Die mensen konden ook ingezet 
worden voor een infostandje later.  

Netwerk beheren 
en mensen 
persoonlijk 
aanspreken 

Rik De Baere ? Mensen aanspreken: waarom 
komen ze?  op basis daarvan kan 
je specifieke vragen stellen. Per 
‘thema’ kan je specifiek mensen 
gaan contacteren. Netwerken is 
belangrijk.  
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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. 

 

Thema – voorbeeld middenkust – Organiseren veel cursussen, maar er komen weinig tot geen 

vrijwilligers uit.  

Beschrijving – suggesties om bestuursleden te rekruteren uit cursussen 

Vr: hebben jullie tijdens de cursus een gezellig moment in gelast (hapje/drankje)? Zodat je als 

bestuurslid tussen de mensen zit.  

Antw: bij elke cursus een pauze om iets te drinken, maar geen speciale acties. Allemaal 

beginnercursussen.  

Vr: is er een link gelegd met de studiewerkgroepen?  

antw: niet echt, er zijn vnl vogeltellers 

 

Vr: is de locatie waar je de cursus geeft niet even belangrijk als de cursus op zich?  

antw:  

 

Vr: heb je een eigen ‘clubhuis’?  

antw: neen, vaak accommodatie van stad oostende, vogelopvangcentrum, … 

 

Vr: de cursussen zitten in kleine niches (natuur in de tuin, vogels, …), heb je er al aan gedacht om iets 

breders te organiseren? (bv. Natuur voor groentjes) 

Antw: neen, bewust beginnerscursussen van 4 activiteiten zodat het voor mensen haalbaar is. 

Suggestie: misschien is een cursus die iets algemener is gemakkelijker om mensen aan te trekken. Trek 

je nu niet vooral mensen die “puur voor zichzelf” kennis willen op doen. 

Er is vaak een discrepantie tussen wat cursisten willen en wat je als organisatie wil en de reden 

waarom je hem organiseert. 

 

Vr: heb je een apart moment voorzien om mensen naar hun engagement te vragen? 

Antw: neen. Er is altijd iemand aanwezig van de lokale afdeling, een bekend gezicht. Enkel voor 

broedvogels  

Suggestie uit de groep: NPWaasland wil bv niet teveel druk zetten, waardoor anderen misschien 

wegblijven. Nog zoekende 

 

Vr:  creeëren jullie een beeld over jullie vereniging? (kort toelichten hoe jullie werken, activiteiten, 

werkgroepen, …) 

Antw: neen, ze krijgen al veel info via tijdschrift, website, … willen niet belerend zijn 

 

Vr: doen jullie beheersdagen bv op zondag? 



3 || 3 

Antw: ja, op zaterdagmiddag, maar we mailen hen niet zomaar want dat mag eigenlijk niet ivm 

privacywetgeving.    

SuggestieOp de handtekenlijst kan je bv zetten dat emailadressen gebruikt kunnen worden voor 

aankondiging activiteiten. Wie dat niet wil zet dat er niet op. 

Thema – Trap van Quirke 

Beschrijving 

Drie strategieën obv trap van quirke. 

 Warm nest creëren 

 Mensen mogelijkheden aanbieden om vrijwilliger te worden. Goed nadenken voor 
welke functie je een cursus organiseert. 

 Participatief je cursus in elkaar steken (bv. Natuurverkennercursus met evenement, 
bushcraftweekend, voedselboscursus) 

 

Thema 

Beschrijving 

 

 

 

WAT HEBBEN WE GELEERD VANDAAG? 

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

 

1. Warm nest 

2. Mensen een aanbod doen, persoonlijk aanspreken.  

3. Participatief werken 

 

 

 


