
 

 

 

 

    

 

 
 
Basistraining Werken met vrijwilligers 
 

Waarom deze training? 

Werk jij regelmatig met vrijwilligers? Ben je op zoek naar meer kennis en vaardigheden om de vrijwilligers nog beter te 

kunnen aansturen, begeleiden en ondersteunen? Dan is deze training wat voor jou.  

 

Natuur- en milieuorganisaties en terreinbeheerders werken steeds vaker met vrijwilligers in de rol van beheerder, 

monitor, gids, in bezoekerscentra en in het onderwijs. Ook komen er steeds meer initiatieven van burgers die iets 

willen doen om hun omgeving groener te maken. Dat betekent ook dat je als medewerker steeds vaker met 

verschillende vrijwilligers in aanraking komt en moet aansturen. 

 

Wat gaan we doen? 

De training bestaat uit twee dagen live op locatie. 

Tijdens het eerste gedeelte van de training kijken we van meerdere kanten naar het werken met vrijwilligers: 

✓ Waarom werkt jouw organisatie eigenlijk met vrijwilligers? Wat brengen vrijwilligers? 

✓ Waarom willen vrijwilligers bij jouw organisatie werken, wat is hun motivatie en hoe kun je daar op inspelen? 

✓ Hoe ga je om met verschillende typen vrijwilligers? 

✓ Welke rollen kun je als begeleider van vrijwilligers hebben, en wanneer zijn deze effectief? 

✓ Wat voor soort gesprekken voer je met vrijwilligers en hoe doe je dat slim? 

 

Daarna staat je eigen werkpraktijk centraal. We 

gaan aan de hand van casussen van de 

deelnemers ervaringen delen, dilemma’s 

verkennen en effectieve aanpakken oefenen. 

Aan het eind van de training maken we een 

actieplan en inventariseren we wat je nog nodig 

hebt om het geleerde in de praktijk te brengen. 

 

Voor wie is de training bedoeld? 

De training is bedoeld voor beroepskrachten van natuur- en milieuorganisaties en terreinbeheerders die al enige 

ervaring hebben in het werken met vrijwilligers. 

 

Wanneer en waar? 

De basistraining “werken met vrijwilligers” wordt in 2023 één keer aangeboden en vindt plaats op dinsdag 21 maart en 

donderdag 6 april (locatie: Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 39, 3732 HV De Bilt). 

 

Wat zijn de kosten? 

De training kost voor € 395,= ex btw. Dit gereduceerde tarief is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de 

Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE).  

 

Aanmelden 

Meld je aan via https://www.vbne.nl/agenda/.  Voor meer informatie kun je mailen naar info@vbne.nl   

 

Wat zeggen de deelnemers over deze training?  

“Kundige trainer, interessante en relevante theorieën en 

methodieken en veel ruimte voor casusinbreng / interactie.” 

 

“Ik heb het als heel prettig ervaren om wat onderbouwing en 

achtergrond theorie te krijgen om het werken met vrijwilligers 

makkelijker te maken.” 
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