
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Amsterdam Manifest van Aanbevelingen 

Ten behoeve van 
Toekomstbestendig Groen Vrijwilligerswerk 

 
Wij, deelnemers aan de Miniconferentie Toegevoegde Waarde van Groen Vrijwilligerswerk, georganiseerd op 24 juni 
2019 in Amsterdam, stellen hierbij het Manifest van Aanbevelingen ten behoeve van Toekomstbestendig Groen 
Vrijwilligerswerk op. 
 
Onder vrijwilligerswerk verstaan wij zowel bewonersinitiatieven als vrijwilligers die voor een organisatie werken. De 
gemeenschappelijk deler is het vrijwillig verlenen van tijd en energie voor een publiek doel. 
 
Onder groen vrijwilligerswerk vallen alle werkzaamheden die te maken hebben met aanleg, onderhoud en verfraaien 
van groene stroken waarvan de vrijwilliger niet de eigenaar is. Groene stroken bevinden zich in het openbare terrein 
(zoals parken, boomspiegels, geveltuinen of pleinen), maar ook zeker op particulier terrein (zoals gezamenlijk 
beheerde binnentuinen, groene daken, groene stroken van instellingen, of privétuinen die op vrijwillige basis 
onderhouden worden voor eigenaren die hiertoe zelf niet in staat zijn). 
 
Met toekomstbestendig wordt bedoeld het voortduren van het vrijwillige werken aan groene doelen in de komende 
decennia. 
 
In vier rondetafelsessies is gesproken over stellingen rondom groen vrijwilligerswerk aan de hand van verschillende 
thema’s. De thema’s, stellingen en het verslag van de sessies zijn als bijlage toegevoegd. 

De deelnemers verklaren: 
 
De essentiële rol van groen vrijwilligerswerk voor de maatschappij verdient erkenning. 
Onze leefomgeving versteent in snel tempo, omdat natuur in het huidige beleid een sluitpunt is en geen eerste 
prioriteit. Zonder vrijwillige initiatieven van burgers om de publieke omgeving groen te maken of te houden zou 
Nederland er tegenwoordig dramatisch versteend, grijs en kaal uit zien, de gevolgen van de klimaatverandering 
meer gevoeld worden, en de biodiversiteit nog meer afgenomen zijn dan het nu is. Deze waardevolle bijdrage van de 
inzet van tijd en energie van burgers voor de samenleving verdient erkenning. 
 
Betaald beheer kan vrijwillig beheer niet vervangen. 
Betaald beheer door of in opdracht van gemeente kan het beheer door vrijwilligers niet vervangen, omdat het de 
betrokkenheid en liefde voor details mist, vaak fluctueert door het gebrek aan middelen of politieke wil bij wisselende 
bestuurders, en er te weinig controle is op het werk van uitvoerders. 
 
Gemeente en burgers kunnen niet zonder elkaar 
Om te zorgen voor een snelle klimaatadaptatie van de stad zijn burgers essentieel. De taak is simpelweg te groot om 
dit als gemeente alleen te bolwerken. De gemeente dient te zorgen voor de randvoorwaarden, met het opstellen van 
visie en beleid, met toolboxen en subsidieregelingen voor de uitvoering. 
 
Structurele ondersteuning van groen vrijwilligerswerk is noodzakelijk voor het voortbestaan. 
Eenmalige subsidies voor het opzetten van groene initiatieven blijken niet toereikend voor hun duurzame 
voortbestaan. Projecten neigen ernaar na een aantal jaar in te zakken, door het natuurlijke verloop van vrijwillige 
kartrekkers, ups en downs in de groepswerking, maar ook doordat de beplanting en infrastructuur soms 
grootschalig onderhoud behoeft. De vrijwilligers zijn zelden in staat om deze nieuwe impuls geheel zelfstandig te 
realiseren. Om het voortbestaan van een groenstrook te garanderen is structurele periodieke ondersteuning nodig. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Meer aandacht is nodig voor de beweegredenen om groen vrijwilligerswerk te doen 
Vrijwilligers hebben veel intrinsieke beweegredenen om hun tijd en energie te doneren aan groen vrijwilligerswerk: 
bijdragen aan een mooie en betere wereld; het goed-doen draagt bij aan hun gevoel van eigenwaarde en trots; 
toegang tot sociale contacten; meer structuur in eigen leven, en; mogelijkheden voor zelfontwikkeling. Beleidsmakers 
en organisaties moeten deze beweegredenen erkennen en in acht nemen bij het creëren van de randvoorwaarden 
van groen vrijwilligerswerk. Zo kan deelname worden gestimuleerd in plaats van ontmoedigd. 
 
Vrijwilligers moeten het gevoel hebben dat het vrijwilligerswerk hen wat oplevert. 
De beweegredenen die vrijwilligers doen besluiten om het werk te gaan doen, zijn intrinsiek van aard. Echter, 
regelmatige extrinsieke prikkels in de vorm van beloningen zijn belangrijk om de motivatie hoog te houden. Hierdoor 
ervaren vrijwilligers dat de samenleving zich bewust is van de opoffering in tijd en energie die zij geven. Relatief 
simpele beloningen als koffie/thee + koekjes, borrels om te netwerken en uitjes worden gewaardeerd. Daarnaast 
wordt praktische en theoretische kennisoverdracht door experts tijdens het werken erg op prijs gesteld. Organisaties 
die vrijwilligerswerk coördineren kunnen deze instrumenten inzetten om vrijwilligers duurzaam aan zich te binden. 
 
Structureer vrijwilligerswerk naar de veranderende behoeften in de samenleving. 
Hoewel het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet al jaren stabiel is, neemt het aantal uren dat men 
vrijwilligerswerk doet af, en bindt men zich steeds minder voor langere tijd aan één organisatie. Kom als organisatie 
tegemoet aan deze veranderende behoefte en structureer je vrijwilligerswerk anders. Biedt hen bijvoorbeeld 
mogelijkheden om een veeleisende baan te combineren met een los/vaste verbintenis aan het doel. 
 
De deelnemers roepen op: 
 
De Gemeente: om groen vrijwilligerswerk te faciliteren 
Geef groenvrijwilligers erkenning voor de belangrijke rol die ze vervullen. Stel als gemeenten een visie op hoofdlijnen 
op waaraan vrijwilligers zelf een invulling kunnen geven, en faciliteer vervolgens dit proces waar nodig (juridisch, 
organisatorisch, logistiek en financieel). Faciliteer groeninitiatieven bovendien niet alleen bij de aanleg, maar wees 
bewust van de noodzaak tot een periodieke financiële en organisatorische ondersteuning om zorg te dragen voor 
het voortbestaan. Creëer daarom subsidies waarmee bewoners hun groeninitiatieven een nieuwe kwaliteits- of 
organisatorische impuls kunnen geven. 
 
Vrijwilligers: om je betrokkenheid breder te gebruiken dan alleen voor jouw groene vrijwilligerswerk       
Wees je bewust van de spagaat waarin de medewerkers van de gemeente regelmatig zitten; zij willen vaak wel 
maar budgetten en politieke of juridische besluiten staan hen in de weg. Waak er voor dat jouw groeninitiatief niet 
als vervanging dient van andere, al langer bestaande, groeninitiatieven; alle groene stroken gezamenlijk zijn van 
belang voor de stad. Spring dus in de bres wanneer oudere groeninitiatieven dreigen ingeruild te worden voor 
bouwplannen en stadsontwikkeling. Bovendien: er is altijd behoefte aan meer vrijwilligers; jij kunt anderen motiveren 
om ook mee te doen, gewoon door jouw enthousiasme actief te delen in je netwerk, en hen te vragen of ze ook 
willen helpen. 
 
Organisaties die met groenvrijwilligers werken: om voorwaarden te creëren om de inzet te bevorderen  
Biedt vrijwilligersinitiatieven waar nodig structurele ondersteuning, en zorg voor erkenning, ook door middel van 
regelmatige beloningen. Zoek samenwerking met de welzijnssector om vrijwilligersactiviteiten te stimuleren die 
positief zijn voor zowel cliënt als voor de vergroening van de samenleving. 
 
Professionals: om de waarde van groen vrijwilligerswerk te delen   
Praat binnen je organisatie/beroepsgroep over de waarde van groen vrijwilligerswerk, zodat collega’s hier ook 
bewust van worden, maar vooral ook om je als beroepsgroep hard te maken voor het bevorderen van groen 
vrijwilligerswerk, door het creëren van betere voorwaarden en het weghalen van belemmeringen.  
 
Wetenschappers: om onderzoek te doen naar de waarde van groen vrijwilligerswerk 
Zet een onderzoek op om inzicht te krijgen in de staat van het groen in de publieke ruimte zonder bijdrages van 
groen vrijwilligerswerk. Hierbij dient zowel gekeken te worden naar de hoeveelheid als naar de kwaliteit van de 
groene stroken. 



Bijlage I – Verslag Rondetafelsessie 

RONDETAFELSESSIE 1: Wat motiveert je om mee te werken in het groen? 
Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet is al jaren stabiel, maar het aantal uren dat men vrijwilligerswerk doet 
neemt af. Vrijwilligers binden zich steeds minder voor langere tijd aan één organisatie. Op welke manier kunnen 
vrijwilligers gemotiveerd worden om zich in te zetten voor het Vondelpark of andere openbare ruimtes in de stad? 
Wat doet het met je als je je inzet voor een groene omgeving? Wat geef je de maatschappij daarvoor terug? In deze 
rondetafelsessie ging men in gesprek over de beleving van het vrijwilligerswerk voor de vrijwilligers zelf, en de 
uitdagingen die dit met zich mee brengt.  

Stellingen: 

a. Ook zonder groenvrijwilligers en bewonersinitiatieven zou er in stad en park genoeg groen aangelegd 
worden. 

b. Als iedere groenvrijwilliger een eigen tuin zou hebben, zou men niet meer in het (Vondel)park werken. 

Zonder vrijwilligers zou er waarschijnlijk wel redelijk wat groen aangelegd worden. Echter dat wat vervolgens in de 
knel komt zonder groenvrijwilligers is goed beheer. De realiteit laat zien dat betaalde krachten vaak te globaal 
werken (zij missen de betrokkenheid en de liefde voor de details), er weinig controle is op hun werk, en bij 
onvoldoende middelen stopt het onderhoud. Zonder vrijwilligers wordt het nooit zo mooi. Verschillen in beheer per 
buurt/stadsdeel worden grotendeels veroorzaakt door verschillen in budgetten en politieke wil van plaatselijke 
bestuurders. 

Vrijwilligers zijn ook erg belangrijk om te zorgen dat al bestaande stukken groen behouden blijven en niet een 
andere bestemming krijgen. Mooie groene bewonersinitiatieven zijn de eerste jaren interessant, ook voor de 
gemeente, om goede sier te maken, maar na verloop van de jaren worden deze uiteindelijk toch prijs gegeven aan 
bouwprojecten. De enige redding komt dan van bewoners die op de bres springen. 

Men denkt niet dat tuinbezitters minder als groenvrijwilligers werken. Men wil als tuinbezitter namelijk ook: 

− Een fijne groene en schone leefomgeving buitenshuis. 
− De sociale contacten zijn belangrijk. 
− Het voelt goed om iets te creëren voor de buurt. 
− Het aanleggen/onderhouden van een groene strook versterkt de sociale controle in de buurt, en buurtgenoten 

en bezoekers tonen ook meer respect. 
− Het werkt ook goed om overlastgevers een rol te geven in deze nieuwe groene omgeving, waardoor ze minder 

overlast geven en hun eigenwaarde toeneemt (snijvlak welzijn/groen). 
− Men wil graag iets bijdragen aan een betere wereld. 
− Het fungeert als een dagbesteding; iets te doen te hebben, structuur, nuttig bezig te zijn. 
− Draagt bij aan zelfontwikkeling 

RONDETAFELSESSIE 2: De uitdagingen van vrijwilligers en medebeheer voor gemeente 
Medewerkers van de Gemeente zetten zich in om het medebeheer van onder andere het Vondelpark door 
vrijwilligers te ondersteunen. Maar niet altijd is dat even gemakkelijk; er zijn beleidsgrenzen aan wat mogelijk is en 
budget speelt ook een beperkende rol. Hoe kan de samenwerking tussen Gemeente en vrijwilligers geoptimaliseerd 
worden zodat de krachten gebundeld worden.  

Stellingen: 

a. Groen vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven hebben de sturende en organisatorische hand van de 
Gemeente nodig om voort te bestaan. 

b. De bemoeienis van de Gemeente knuffelt groen vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven dood. 

Organisatorische ondersteuning is belangrijk (bijv. door GroeneBuurten, St. Hart voor het Vondelpark etc.). 

Het is belangrijk dat de gemeenten een visie opstellen op hoofdlijnen, en dat vrijwilligers zelf een invulling kunnen 
geven aan die visie (met af en toe ondersteuning van de gemeente) 

Concluderend zijn de verschillende rollen: 

Initiëren doen de bewoners, stimuleren doet de organisatie, en faciliteren doet de gemeente 

RONDETAFELSESSIE 3: Sociaal groenbeheer in de praktijk 
Wat is beheer door vrijwilligers, maatschappelijk gezien, meer waard dan beheer door professionals en gemeente? 
En waar moet men op letten om dit gedurende langere tijd voort te zetten? Welke instrumenten kun je inzetten om 



dat te bewerkstelligen? Deze en andere interessante vragen komen aan bod tijdens deze rondetafelsessie, waar 
duurzame ervaringen uit de praktijk centraal staan. 

Stellingen: 

a. Zonder groen vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven geen veilige en betrokken buurt. 
b. Het is onmogelijk om duurzaamheid bij groeninitiatieven te bereiken op puur vrijwillige basis; vrijwillige inzet 

is daarvoor te fragmentarisch en fluctuerend. 

Duurzaamheid 

Van belang voor duurzaamheid is de aansturing door een faciliterende organisatie. Als de ‘vrijwillige’ trekker uitvalt, 
stort het project in, wat zowel kwaliteitsverlies betekent, als diversiteitsverlies.  

Vrijwilligers die werken in het groen in de eigen buurt zorgen niet alleen voor betrokkenheid bij het project maar ook 
voor sociale controle en dus veiligheid in de buurt zelf.  

Verder moeten vrijwilligers het gevoel krijgen dat het vrijwilligerswerk hen wat oplevert. Er werden genoemd: 
natuurkennis en natuurbeleving (met meeste nadruk), de koffie en thee als arbeidsvitaminen en als contactmoment, 
de borrel (die werd erg vaak genoemd gedurende de conferentie), en uitjes. 

Concluderend: Betrokken vrijwilligers zorgen voor de extra’s waar gemeente niet aan toe komt. Dat betekent dus een 
verbetering van de kwaliteit van het groen. Daarnaast is het goed voor mensen en hun gezondheid, en dan niet 
alleen voor die van de vrijwilligers zelf maar zeker ook van de mensen in de omgeving. Verder moet niet vergeten 
worden de positieve impact voor de biodiversiteit en de planeet. 

Dit is samen te vatten in: “zonder vrijwilligers geen leefbare planeet!” 

RONDETAFELSESSIE 4: De waarde van vrijwilligers voor organisaties 
Wetenschappelijke onderzoeken bekijken vrijwilligerswerk vaak vanuit economisch perspectief; wat levert het werken 
met vrijwilligers bijvoorbeeld op voor de maatschappij, of voor de organisatie. Ook kijkt men naar de waarde van 
vrijwilligers voor de ontvangers. Maar heeft vrijwilligerswerk nog een andere toegevoegde waarde voor een 
organisatie? In deze rondetafelsessie gaat u in gesprek over de verschillende waarden en hoe u deze kunt inzetten 
voor uw organisatie. 

Stellingen: 

a. Vrijwilligerswerk coördineren en motiveren kost veel tijd en energie en levert de organisatie weinig op; 
betaald groenwerk is veel efficiënter. 

b. Zonder organisaties die groen vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven coördineren, kan vrijwilligerswerk niet 
voorbestaan. 

Medewerkers van de afdelingen groen van de Gemeente benadrukken de belangrijke rol van de politieke wil in de 
Gemeenteraad: ‘als de gemeentepolitiek besluit om te stoppen met vrijwilligers, dan gebeurt dat.’ Zij zijn daardoor 
aan handen en voeten gebonden, hoe belangrijk zij zelf ook het werken met vrijwilligers vinden. 

De deelnemers van deze rondetafelsessie willen de stelling omdraaien. De vraag is dan: ‘wat is de waarde van het 
niet betalen van de vrijwilligers’, namelijk. 

- Passie en liefde voor het groen, dat nooit op een dergelijke manier te bereiken is met betaald onderhoud. 
- Vrijheid, om zelf te bepalen waar behoefte aan is voor de omgeving, omwonenden en de aanwezige natuur. 
- Kwaliteitsverbetering op het snijvlak van welzijn en groen.   

Met het niet betalen creëer je Eigenaarschap. Het stimuleert nieuwe inzichten en innovatie voor de aanpak die ook 
waardevol zijn voor andere projecten en hoogstwaarschijnlijk niet ontstaan zouden zijn bij betaald onderhoud. 

De deelnemers zijn het simpelweg eens met de tweede stelling; m.a.w. zonder organisaties die groen vrijwilligerswerk 
en bewonersinitiatieven coördineren, kan vrijwilligerswerk niet voorbestaan. 

Algehele conclusie van de dag: we moeten ten dienste staan van het (stedelijk) groen en niet andersom. 

Om te zorgen voor klimaatadaptatie van de stad zijn burgers (d.w.z. de bewonersinitiatieven en vrijwilligers) 
essentieel. Zonder burgers kan de gemeente dit gewoonweg niet bolwerken, daarvoor is de taak te groot. De 
gemeente zorgt voor de randvoorwaarden. Zij dient visie en beleid op te stellen. Zij subsidieert instanties die de 
burgers ondersteunen met organisatie en toolboxen. En de burgers zullen het dienen uit te voeren.     


