
Een groen buurtinitiatief opstarten kun je niet alleen. Om ervoor te zorgen dat 
iedereen uit de buurt zich er thuis voelt en je genoeg mensen hebt die de han-
den uit de mouwen willen steken is het belangrijk de organisatie goed op poten 
te zetten. Veel van de betrokken mensen zullen dit op vrijwillige basis doen. 
Deze factsheet helpt je op weg bij het vinden van deze vrijwilligers, maar ook bij 
het behouden van vrijwilligers voor jullie groene buurtproject. 

WERVING: IEDER ZIJN EIGEN KWALITEITEN EN MOTIVATIE
Bij een groen buurtproject komen er ontzettend veel diverse klussen kijken. De ervaring leert dat bij het werven 
van vrijwilligers het werkt om deze klussen apart te benoemen. Vraag dus gericht naar iemand die wil snoeien, 
iemand die de nieuwsbrief wil maken of een nieuw bestuurslid in plaats van een algemene vacature voor ‘allround 
werkzaamheden’. Vraag wat iemand kan bijdragen, in plaats van uit te gaan van de (grote) klussen die gedaan 
moeten worden. Dit zorgt ervoor dat iedereen vanuit zijn of haar eigen motivatie meewerkt en zich enthousiast in 
blijft zetten voor het project.

ZAAKJES OP ORDE
Wanneer een vrijwilliger zich aanmeldt bij het project, moet duidelijk zijn wat van hem of haar verwacht wordt, 
maar ook wat hij of zij kan verwachten. Hoe is het contact tussen vrijwilligers geregeld? Welke regels of openings-
tijden gelden er? Maar denk ook aan regelzaken, zoals verzekeringen en eventueel de relatie tussen het vrijwilli-
gerswerk, de beloning en (WW-)uitkering van iemand. Zorg dat één persoon hiervoor aanspreekpunt is en dat deze 
mee kan denken met de nieuwe vrijwilliger. Het is zonde als samenwerking hierop afketst.

VINDEN 
EN BINDEN VAN

VRIJWILLIGERS
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HET MODEL VAN 5B’S
Een model waar veel vrijwilligerscentrales mee 
werken is het model van 5B’s: 
• binnenhalen
• begeleiden
• belonen
• behouden 
• en beëindigen. 
Speerpunten worden ook genoemd in deze facts-
heet en zijn: zorg voor identificatie met de klussen 
in het project, heb oog voor de sociale component 
(hoe gaat het met je vrijwilligers), wees duidelijk 
over regels en denk na over hoe je de waardering 
en/of beloning voor vrijwilligers inricht!



WAARDERING
Vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor het project, dat mag gewaardeerd worden! Een jaarlijks uitje of speci-
fieke activiteit voor de vrijwilligers is een kans om die waardering te laten blijken. Als er middelen beschikbaar zijn 
kun je een vrijwilligersvergoeding uitkeren. Een ander middel om waardering te laten blijken is iemand op te geven 
voor een vrijwilligersprijs. Vaak zijn er lokale of regionale jaarlijkse vrijwilligersprijzen. Via Groen Dichterbij kun je 
ook iemand opgeven die een IVN Groene Duim verdient!

BEGELEIDING VAN VRIJWILLIGERS
Eén van de b’s uit het 5B’s model gaat over het begeleiden van vrijwilligers. Het draait hierbij om ‘echt’ kennis-
maken met elkaar en duidelijk afspraken maken zodat je elkaar ook op deze afspraken kunt aanspreken. Ook het 
persoonlijke aspect is zeer belangrijk. Welke motivatie heeft iemand om bij je project vrijwilliger te zijn? Vraag hier 
bij het begin naar, misschien komt er wel iets onverwachts uit! Je kunt zelf vanuit de motivatie voor meer groen in 
de buurt betrokken zijn, voor iemand anders gaat het misschien om structuur in de dag of meer sociale contacten 
tegen de eenzaamheid en is het groene van ondergeschikt belang. Dat bepaalt mede hoe vrijwilligers in het buurt-
project meedraaien en waar ze graag hun aandacht aan willen geven. 

Deze achtergrondkennis komt van pas als blijkt dat een vrijwilliger moeite heeft met een bepaalde taak of af dreigt 
te haken. Als je weet waarom iemand moeite heeft of wil stoppen kun je ook helpen om dit gevoel om te buigen 
door bijvoorbeeld een andere taak voor te stellen.

GROENE DUIM 
Sommige mensen maken zich éxtra verdienstelijk 
voor groene buurtprojecten. Voor deze mensen 
heeft Groen Dichterbij-partner IVN de Groene Duim 
in het leven geroepen. De IVN Groene Duim-prijs 
bestaat uit een speldje, een certificaat en het zetten 
van een groene duim-stempel met de eigen duim 
op het Gilde van de Groene Duimen-paneel. 

Tijdens een Groen Dichterbij-bijeenkomst worden 
de IVN Groene Duimen uitgereikt, meestal door een 
lokale bestuurder. De mensen die een Groene Duim 
krijgen, mogen zich daarna lid noemen van ‘Het 
gilde van de Groene Duimen’. 

Op www.groendichterbij.nl kun je verhalen lezen 
van de personen die er al een ontvangen hebben!

MEER LEZEN OVER VRIJWILLIGERSBELEID?
• Quick scan vinden binden vrijwilligers van Movisie
•  ‘5 stappen van goed vrijwilligersbeleid’  

van PEP Den Haag
• 12 literatuurtips voor verder lezen van Movisie
•  ‘Basisboek vrijwilligersmanagement’, met daarin 

de 5B’s beschreven. 

Mogelijk gemaakt door: Partners:

http://www.groendichterbij.nl
https://www.movisie.nl/publicaties/quickscan-vinden-binden
http://www.pepdenhaag.nl/u-en-pep/vrijwillige-inzet/informatie/in-5-stappen-naar/
https://www.movisie.nl/artikel/12-literatuurtips-goed-vrijwilligersmanagement
http://uitgeverij-coutinho.cld.bz/Basisboek-vrijwilligersmanagement#10

