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Inleiding 
Vanuit de Provincie Zeeland kwam een verzoek om aanvragen van gereedschappen en moderne 
hulpmiddelen voor kleine soortenprojecten te bundelen en via Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
(SLZ) te laten verlopen. SLZ ziet ook het ondersteunen van biodiversiteitsvrijwilligers als haar taak en 
wilde dit graag oppakken, maar was hier niet voldoende voor uitgerust. Een verbreding van het 
werkveld vrijwilligerswerk, een andere werkwijze en een éénmalige investering waren nodig om te 
kunnen professionaliseren. Het project professionalisering van vrijwilligerswerk is er op gericht om 
dit realiseren.  

 

Opstart en organisatie 
Om te kunnen professionaliseren zijn verschillende oplossingen onderzocht. Na verdieping in 
verschillende mogelijkheden en uit gesprekken met andere organisaties, bleek het beste ingezet te 
kunnen worden op aanschaf van materialen en gereedschappen voor vrijwilligers biodiversiteit en 
professionalisering van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk.  
 
Om te weten te komen wat de verschillende groepen vrijwilligers biodiversiteit en specialistisch 
landschapsbeheer nodig hebben, is door verschillende collega’s (mentoren van de groepen) een 
rondje gedaan: een mooi moment om de contacten weer eens op te frissen. Het nieuwe 
uitleensysteem werd aangekondigd en de behoeften in kaart gebracht. De meeste groepen bleken 
niet veel wensen te hebben, maar toch werd een lijst van gereedschappen en hulpmiddelen 
opgesteld.  
Daarna is de hele SLZ inventaris opgenomen. Een aantal van de gevraagde spullen, bleek al in bezit te 
zijn bij SLZ, maar niet in goede conditie, niet in het juiste type of in te lage aantallen. Het was een 
hele klus om alles goed in beeld te krijgen in de verschillende depots. Dit omdat er voortdurend werd 
geleend en teruggebracht tijdens de periode van tellen. Na overleg met de groepen is een definitieve 
bestellijst samengesteld van gewenste gereedschappen en hulpmiddelen. 
 
De projectorganisatie bestond uit een projectleider voor de algemene coördinaties, een werkgroep 
voor de invulling van het nieuwe gereedschapsuitleensysteem en een werkgroep voor het beheren 
van het gereedschap.  
 

Uitvoering   
Aanschaf digitaal depotbeheersysteem 
Het bedrijf Irias werd ingehuurd voor het op maat maken van een softwarepakket voor het beheren 
van gereedschap e.d. en de technische ondersteuning bij het invullen van het systeem. Nadat het 
programma gereeds was, werd het gekoppeld aan de website van SLZ. Via accounts konden de 
medewerkers inloggen. Onderscheid werd gemaakt tussen de verschillende rollen met elk eigen 
rechten en mogelijkheden binnen het systeem: coördinator, depotbeheerder en vrijwilliger. 
Landschap Overijssel heeft een zelfde soort systeem al langer in gebruik. Voor het uitwisselen van 
ervaringen is er vooraf en tijdens het project contact met Landschap Overijssel geweest. 
 
Instructie invullen digitaal depotbeheersysteem 
De contactpersoon van Irias, verzorgde een instructie voor de medewerkers van SLZ die met het 
systeem aan de slag zouden gaan. Zij leerden hoe het programma werkt en wat de mogelijkheden 
zijn.  
 
Invoeren aantallen en soorten gereedschappen en materieel 
Alle soorten gereedschappen, materialen, hulpmiddelen, veiligheidsmiddelen en gemotoriseerd 
gereedschap werden daarna in het systeem ingevoerd. Bij de meest gangbare gereedschappen 
werden foto’s geplaatst, om de reservering te vereenvoudigen. 



Tevens is er een bruikleenovereenkomst opgesteld met voorwaarden in voor het uitlenen van 
gereedschap / materiaal. Ieder die iets leent, hoort deze overeenkomst en voorwaarden te 
accepteren. Beiden zijn op de website van SLZ te vinden en bij de Kamer van Koophandel 
gedeponeerd.  
 
Reorganisatie, uitbreiding en herinrichting depots 
Naast het digitaal inrichten van het systeem, moest er ook fysiek een en ander worden ingericht. Na 
het opruimen van de werkplaatsen, werden de huidige depots heringericht. De vloer werd 
verstevigd, zodat meer en zwaardere spullen naar boven konden. Beneden kwam zo meer ruimte vrij 
voor de dagelijkse in en uitgaande spullen (en mensen). Bij het depot in Terneuzen werd een extra 
ruimte gehuurd, waar een opslag is gecreëerd voor palen en materialen, middels een container en 
afdak. Een kleiner depot bij Hoek kon daardoor worden opgeheven. Om tijdelijk extra opslag ruimte 
te hebben tijdens het herinrichten van depot Goes, is een garagebox gehuurd. 
In de bestaande depots werden professionele stellingen geplaatst en allerlei handige opslagbakken 
en afsluitbare dozen werden aangeschaft. Een systeem voor halen en brengen werd uitgedacht en 
plaatsen voor halen en brengen van spullen gemarkeerd in de werkplaats. In het kantoor is een 
laptop met internet neergezet die gebruikt kan worden voor het depotbeheer.  
 
Informeren coördinatoren en vrijwilligersgroepen  
De ploegleiders vrijwilligersgroepen SLZ zijn door middel van verschillende brieven via de mail, 
ingelicht over het veranderen van het uitlenen van het gereedschap. Later in het jaar werden ze 
uitgenodigd voor een bijeenkomst (12 september) waar ze leerden hoe het systeem precies werkt en 
wat er van hen verwacht zou worden. Door de relatief eenvoudige manier waarop het digitale 
systeem werkt, zagen de meesten al snel de voordelen. Er werd afgesproken dat er vanaf een 
bepaalde datum alleen nog maar digitaal geleend kon worden. Voor die tijd werden alle 
verbeteringen, zowel digitaal als op de werkvloer, doorgevoerd en aanvullingen en aanpassingen 
afgerond.  

 
 
Depotbeheer 
De bijeenkomst voor vrijwilligers leverde spontane aanmeldingen op van vrijwilligers die mee willen 
helpen in de depots met het klaarzetten en innemen van de bestellingen. Per depot werd een team 
samengesteld van vrijwilligers die onder leiding van een professional aan de slag gaan. De intentie is 
om regelmatig samen te komen. De bedoeling is dat er meer teams komen, die zich ook gaan bezig 
houden met het onderhoud van het gereedschap.  
 
Werken met depotsysteem  
Als startdatum werd 1 oktober gekozen voor het werken met het systeem. In die maand wordt het 
normaal gesproken druk met het lenen van gereedschap vanwege de Natuurwerkdag op de eerste 
zaterdag van november. Tientallen groepen doen dan een reservering te gelijk voor vaak grote 
aantallen gereedschappen. We zagen dat als een mooie proef om de nieuwe werkwijze en het 
systeem te testen. Meteen al bij de eerste reserveringen liepen we tegen dingen aan, waar we nog 
geen oplossing voor hadden bedacht. Accounts die niet goed waren aangemaakt, wisseling van 



contactpersoon van de groepen, AVG, afwikkeltijd van een aanvraag, transport tussen de depots, 
automatische berichten die incompleet waren, etc. Uiteindelijk werkte het voor iedereen prima op 
een paar gevallen na.  
 
Naar een samenwerkingsverband Groene vrijwilligers in Zeeland 
Vorig jaar zijn in zes provincies, waaronder Zeeland, bijeenkomsten geweest om knelpunten en 
kansen te inventariseren voor groen vrijwilligerswerk. Organisaties met groene vrijwilligers spraken 
de wens uit intensiever te gaan samenwerken om zo kennis en efficiëntie te vergroten en daarmee te 
zorgen voor een betere ondersteuning van de groene vrijwilliger die actief is met natuur en 
landschap in Zeeland. De ontwikkeling die SLZ heeft ingezet via het project professionalisering 
vrijwilligerswerk, sluit hier goed bij aan. Het kan een eerste stap zijn richting het steunpunt dat SLZ 
kan zijn voor groen vrijwilligerswerk. SLZ ondersteunt al diverse groepen (landschapsbeheer- een 
biodiversiteits) vrijwilligers. De kennis en faciliteiten voor deze groepen kunnen ook door vrijwilligers 
van andere organisaties benut worden en andersom.  
Tijdens een bijeenkomst van organisaties die betrokken zijn bij het groene vrijwilligerswerk in 
Zeeland in  november is afgesproken een gezamenlijk actieplan voor groen vrijwilligerswerk in 
Zeeland op te gaan stellen. De partijen die meewerken aan het plan zijn Stichting Het Zeeuwse 
Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, IVN, NPO, Terra Maris, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en de Provincie Zeeland. Het bestaan van het digitale uitleensysteem werd 
gedeeld en werd goed ontvangen. De intentie is uitgesproken ook intensiever te gaan samenwerken 
op het vlak van specifieke cursussen en het delen van meer gerichte kennis.  
SLZ heeft zichzelf (met instemming van de anderen) naar voren geschoven als trekker van deze en de 
verdere toekomstige samenwerking. Aan het actieplan wordt ondertussen gewerkt en zal in 2020 
worden afgerond, zodat het hopelijk kort daarna kan worden opgepakt.  
 

De resultaten     
Bij het project werden verschillende prestatiebewijzen gevraagd: 
a. Inhoudelijke rapportage waaruit blijkt hoe het steunpunt vorm heeft gekregen en hoe dit 
functioneert, welke materialen zijn aangeschaft, welke vrijwilligersgroepen biodiversiteit en 
specialistisch landschapsbeheer zijn bediend, ten behoeve van welke soorten (flora en fauna) en 
welke resultaten zijn geboekt.  
b. Inhoudelijke rapportage waaruit blijkt hoe de implementatie van het depotbeheersysteem is 
verlopen en welke verbeteringen zijn doorgevoerd binnen de organisatie met betrekking tot het 
beheer en de uitleen van materialen en gereedschappen aan vrijwilligers.  
 
De prestatieafspraken en bewijzen zijn gebaseerd op de complete aanvraag voor het project / 
prestatieveld professionalisering vrijwilligerswerk. Echter niet de hele aanvraag is toegekend. Het 
deel dat betrekking had op een specialistische groep landschapsbeheer en de veiligheidsmaatregelen 
en -middelen, zijn niet toegekend. Voor de niet toegekende delen, kunnen en worden via dit verslag 
geen bewijzen aangeleverd.  
 
Hoe heeft steunpunt vorm gekregen en hoe functioneert het 
Diverse vrijwilligersgroepen worden ondersteund door SLZ. Elke vrijwilligersgroep heeft een eigen 
contactpersoon bij SLZ. Deze persoon is vraagbaak voor allerlei zaken (werkvoorbereiding, 
werkinstructie, gereedschap, transport, verzekeringen, veiligheid, etc.) en zet waar nodig dingen 
verder uit binnen de organisatie. Nieuw is dat uitleen van gereedschap voortaan niet meer via de 
contactpersoon gaat, maar rechtstreeks door de groep via het digitale leensysteem. Dit is te bereiken 
via de website en elke groep kan daar via een account toegang krijgen. De aanvraag komt dan binnen 
bij SLZ, waarop de aanvraag kan worden goedgekeurd. Hierop worden de gevraagde materialen klaar 
gezet, waarna de spullen kunnen worden opgehaald bij één van de depots van SLZ in Goes of 



Terneuzen. Na afloop van de uitleenperiode worden de spullen weer terug gebracht, schoon- en in 
orde gemaakt en opgeslagen in één van de SLZ-depots. 
 
De groepen die worden ondersteund zijn vooral groepen landschapsbeheer vrijwilligers en slechts 
enkele groepen die actief zijn met biodiversiteit (soorten). Met laatst genoemde groepen zijn de 
contacten ook wisselend van aard en soms laag qua intensiteit. Het nieuwe uitleensysteem is bij deze 
groepen onder de aandacht gebracht en hun behoeften geïnventariseerd. Tevens zijn voor de 
groepen gewenste hulpmiddelen en gereedschappen aangeschaft en toegevoegd aan het 
leensysteem. Wat er is aangeschaft is te zien in het schema verderop in dit verslag. De groepen 
weten SLZ te vinden en kunnen naast het standaardhandgereedschap nu ook meer specifieke 
materialen lenen, zoals een waadpak of tablet. SLZ draagt zorg voor het beheer en onderhoud 
(inclusief verzekering) van deze spullen.  
 
Buitenom de uitleenmogelijkheid is SLZ daarnaast altijd bereikbaar voor vragen m.b.t. 
vrijwilligerswerk in het algemeen. Die mogelijkheid wordt door de niet landschapsbeheer groepen 
nog niet optimaal benut. De komende tijd kan daar nog aan gewerkt worden.  

 
Wat is er veranderd? 
o Gebruiksvriendelijker lenen 
Het is laagdrempeliger en eenvoudiger om gereedschappen en hulpmiddelen te lenen van SLZ. Ieder 
die ervaring heeft met online winkelen, kan ook gereedschap reserveren via de website van SLZ. Met 
een paar drukken op de knop en eenvoudige handelingen is een reservering een feit.   
o Van papier naar digitaal 
De grootste verandering t.o.v. de oude werkwijze is dat alles nu digitaal verloopt. De vrijwilligers 
reserveren gereedschap online via de website. De coördinator krijgt daar bericht van. Hij/ zij bekijkt 
de gewenste gereedschappen en keurt de reservering goed of af. Als de reservering goed is gekeurd, 
krijgt de depotbeheerder bericht om alles klaar te zetten. Als dat is gebeurd krijgt vrijwilliger daar 
bericht van en kan hij/zij de spullen op het gevraagde moment en depot ophalen. Alle berichten gaan 
automatisch via het systeem door het aanvinken van keuzes in het menu. Voorheen ging dat met 
briefjes en telefoontjes.  
o Meer flexibiliteit 
Bij het terugbrengen vindt er eerst een controle plaats door de depotbeheerder, waarna deze 
akkoord geeft. De coördinator ziet dan dat alles weer terug en beschikbaar is. Indien de reservering 
wordt afgekeurd, bijvoorbeeld omdat er niet genoeg gevraagd gereedschap beschikbaar is, of omdat 
het gevraagde gereedschap met de aangegeven klus niet overeenkomt, neemt de coördinator 
contact op met de vrijwilliger en wordt er een oplossing gezocht. Binnen 3 dagen heeft een 
vrijwilliger een reactie van de depotbeheerder.  
Het ophalen en terugbrengen van gereedschap gaat ook anders. Kon vroeger alleen worden gebracht 
en gehaald op een vaste dag, kan het nu op afspraak. Er zijn vaste inlever en ophaalmomenten, maar 
het kan evt. ook op andere momenten.  
Mocht er tussentijds iets wijzigen in de reservering (datum, leenduur, type gereedschap), dan is dat 
eenvoudig en snel aan te passen. De kans op het maken van fouten is kleiner.  
o Minder schijven 
De reserveringen lopen ook nu via een vast stramien door de organisatie, maar er zijn per stap 
minder mensen bij betrokken. Ieder heeft een vast takenpakket en men communiceert al dan niet 
automatisch via het systeem en veel rechtstreekser.  
o Meer leen mogelijkheden 
Voorheen was niet bekend wat er allemaal te leen was via SLZ. Nu alles in het digitale systeem is 
ingevoerd, kan iedereen alles zien. Niet precies alles is te leen. Gemotoriseerd gereedschap kan 
alleen worden geleend, indien men een vaardigheidscertificaat kan overhandigen. Daarnaast zijn 
bepaalde gereedschappen erg waardevol en worden ze ook niet zomaar aan ieder uitgeleend. Deze 



gereedschappen zijn wel te zien in de catalogus en kunnen met goede argumenten en na goed 
overleg worden gebruikt. 
o Meer efficiëntie, groter bereik  
Omdat alles voor een groot deel automatisch verloopt, gaan dingen sneller en daardoor kunnen 
meer groepen vrijwilligers worden bediend met vergelijkbare inspanning. Ook groepen die nog nooit 
met SLZ hebben samengewerkt, kunnen via de website gereedschap lenen.  
o Duidelijkheid m.b.t. beschikbaarheid 
De coördinatoren en depotbeheerders kunnen via het systeem zien wat er nog aan voorraad is, 
zonder telling te moeten doen. Als er veel reserveringen in een korte tijd komen, kan de voorraad 
eenvoudig gemonitord worden.  
Gereedschappen die defect zijn of onderhoud nodig hebben, kunnen tijdelijk even op niet 
beschikbaar worden gezet of uit de voorraad worden gehaald.  
o Eenvoudig inzicht 
Doordat het digitale systeem alles bijhoudt, kunnen allerlei gegevens worden opgevraagd. Dat kan 
handig zijn voor evaluatie en bijstelling van typen of aantallen gereedschap of voor het jaarverslag. 
Bijvoorbeeld: waar is er gewerkt, hoeveel aanvragen er zijn geweest, hoeveel kinderen werkten mee, 
wat voor gereedschappen werden geleend, wat gaat regelmatig stuk, etc.  
o Verbeterde borging veiligheid en ARBO 
Bij elke reservering kan nagegaan worden of er ook gedacht is aan de veiligheidsmaatregelen, zoals 
handschoenen, helmen, wegafzetting, oorkappen, etc. Als deze niet zijn gereserveerd, kan de 
coördinator dat in overleg met de vrijwilliger alsnog doen. Tevens kan wanneer veiligheidsmiddelen 
al zijn gereserveerd, de coördinator nagaan of de werkzaamheden wel veilig kunnen worden 
uitgevoerd, of de inschatting van de vrijwilliger in orde is. Evt. kan daar nog contact over worden 
opgenomen om informatie of kennis uit te wisselen.   

 
Welke materialen zijn aangeschaft en welke groepen worden bediend 
Binnen het project zijn de onderstaande gereedschappen aangeschaft. Hier zijn ook de groepen bij 
vermeld die door dit materiaal worden bediend. Daar waar vrijwilligers algemeen staat, worden alle 
vrijwilligersgroepen bedoeld. Dit zijn dingen die alle of meerdere vrijwilligersgroepen dienen of 
kunnen lenen. Denk aan een ladder voor de uilenwerkgroep, handschoenen voor de 
zoogdierwerkgroep, een waadpak voor amfibie- en zoogdiervrijwilligers.  

 
Materiaal Groep 

Herstellen amfibiefuiken Amfibieën-werkgroep 

Logoplaatjes voor amfibiefuiken Amfibieën-werkgroep 

Hoofdlampen (incl. batterijen) Uilen-werkgroepen, Zoogdierwerkgroep 

Mondmaskers Uilen-werkgroepen 

Klimgordel + lijnen en haken Uilen-werkgroepen 

Update huidige klimsets Uilen-werkgroepen 

Harnassen en karabijnhaken Uilen-werkgroepen, roofvogelwerkgroep 

Valbeveiliging, klimgordels en lijnen Uilen-werkgroep, roofvogelwerkgroep 

Draadloze infrarood wildcamera Uilen-werkgroep 

Waadpak Roofvogelwerkgroep, zoogdierwerkgroep 

Cursus Werken op hoogte Uilen+roofvogelwerkgroep 

Tablet Uilenwerkgroep, vrijwilligers algemeen 

Nestkasten voor steenuil Steenuilen werkgroepen 

Materiaal voor herstel kerkuilenkasten Kerkuilenwerkgroep 

Nestbescherming kiekendief: betonijzer, gaas en 
bamboe 

Roofvogelwerkgroep 

Bedankpakketjes kiekendief  Roofvogelwerkgroep 

Kiekendief flyer, brochure, banner, protocol, e.d. Roofvogelwerkgroep 



Stokheggeschaar  Vrijwilligers wandelnetwerk, 
Roofvogelwerkgroep, vrijwilligers algemeen 

Bosmaaier/ trimmer Vrijwilligers wandelnetwerk, 
roofvogelwerkgroep, vrijwilligers algemeen 

Tijdelijke huur depot Nieuw- en Sint Joosland Vrijwilligers algemeen 

Aankoop zeecontainer Vrijwilligers algemeen 

Bouwmaterialen afdak Vrijwilligers algemeen 

Verstevigen vloer depot Goes Vrijwilligers algemeen 

Huur extra buitenterrein Vrijwilligers algemeen 

Stelling en uitbreiding (pallets en bakken) Vrijwilligers algemeen 

Afsluitbare kast voor werkjassen e.d. Vrijwilligers algemeen 

Aanhanger t.b.v. vrijwilligersgroep Weekendvrijwilligers Walcheren 

Oprijplaten t.b.v. aanhanger Weekendvrijwilligers Walcheren 

Ophangsystemen gereedschap Vrijwilligers algemeen 

Verwarming werkbank Goes Vrijwilligers algemeen 

Accu’s voor boormachines Vrijwilligers algemeen 

Zaagbladen voor alle driehoekzagen Vrijwilligers algemeen 

Diversen gereedschap Vrijwilligers algemeen 

Compressor Vrijwilligers algemeen 

Verbetering handgereedschap Vrijwilligers algemeen 

Handschoenen Vrijwilligers algemeen 

Oorkappen Vrijwilligers algemeen 

Ladders 3-delig Vrijwilligers algemeen 

3-poot ladders Hoogstamfruitvrijwilligers 

Ladders 2-delig Vrijwilligers algemeen 

Aanpassing werkbank Vrijwilligers algemeen 

Opslagbakjes voor kleine onderdelen Vrijwilligers algemeen 

Opbergkast motorzagen en heggenscharen Vrijwilligers algemeen 

Moderniseren stellingen Terneuzen Vrijwilligers algemeen 

Draadloos internet abonnement Vrijwilligers algemeen 

Laptop voor depot Vrijwilligers algemeen 

Aankoop digitaal depotbeheerprogramma Vrijwilligers algemeen 

Licentiekosten digitaal depotbeheerprogramma  Vrijwilligers algemeen 

  
Ten behoeve van welke soorten (flora en fauna) zijn welke resultaten geboekt 
Voor welke soorten er precies welke resultaten geboekt zijn met de aanschaf van het digitale 
uitleensysteem is niet goed aan te geven. Hoe soorten reageren op deze werkzaamheden is moeilijk 
te meten. Wanneer het gaat om ondersteuning van monitoringsactiviteiten profiteert een soort daar 
niet rechtstreeks van. In zijn algemeenheid kan wel worden gezegd dat dankzij de aanschaf en het 
lenen van spullen het voor vrijwilligers makkelijker is geworden hun werkzaamheden te doen en 
soorten daar indirect van mee profiteren.  
We noemen slechts enkele voorbeelden van hoe vrijwilligersactiviteiten worden ondersteund: 

• het uitvoeren van wintertellingen van vleermuizen in bunkers waarin water staat met goede 
waadpakken in verschillende maten; 

• het kunnen inrichten en herstellen van winterverblijven door gebruik van accuboormachines, 
handgereedschap, handschoenen, oorkappen, waadpakken (in goede staat en gewenste maat); 

• het kunnen beschermen van nesten voor de kiekendief op akkers, dankzij de 
nestbeschermingsmiddelen; 

• het kunnen uitvoeren van monitoring van kamsalamanders en alpenwatersalamander dankzij 
inzet van goede fuiken, waadpakken en gebruik van tablets; 



• het monitoren van uilen in kasten dankzij gebruik van ladders, gekeurde positioneringssystemen, 
mondkapjes, hooflampen. 

 
Soorten die bevoordeeld zijn door activiteiten door vrijwilligers ondersteund door SLZ: 
-amfibieën: kamsalamander, alpenwatersalamander, rugstreeppad, kleine watersalamander 
-zoogdieren: watervleermuis, baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, 
franjestaart, gewone dwergvleermuis, Noordse woelmuis, rosse woelmuis, veldmuis, aardmuis, 
ondergrondse woelmuis, veldspitsmuis, tweekleurige bosspitsmuis, bosspitsmuis, huisspitsmuis, 
waterspitsmuis, dwergspitsmuis, dwergmuis, bosmuis, huismuis, en marters. 
-roofvogels en uilen: kiekendief, steenuil, kerkuil, ransuil, bosuil. 
 

Financieel verslag    
Indirecte kosten: 
Totaal aantal benodigde uren: 1052 
 Coördinatie: 168 uur 
 Uitvoering werkzaamheden: 884 uur 
Kosten aan uren: € 65.595,- 
 
Directe kosten:   

 Begroot Werkelijke uitgaven 

Gereedschappen en hulpmiddelen t.b.v. 
biodiversiteitsvrijwilligers 

€ 12.450,- € 13.222,68 

Gereedschappen en hulpmiddelen t.b.v. overige vrijwilligers € 24.250,- € 23.471,32 

 € 36.700,- € 36.694,00 

 
Totale kosten professionalisering vrijwilligerswerk: € 102.289 
 

professionalisering vrijwilligerswerk 2019       

uitgaven direct toegedeeld totaal 

coördinatie door slz  €             -   €       14.700   €       14.700  

uitvoering werkzaamheden  €             -   €       50.895   €       50.895  

materiaalkosten  €   36.694   €                 -   €       36.694  

TOTAAL  €   36.694   €       65.595   €     102.289  

        

inkomsten       

bijdrage nme  €             -     €                 -  

provincie zeeland incidentele iks subsidie  €             -   €     102.264   €     102.264  

bijdrage eigenaren  €             -   €                 -   €                 -  

sponsoring materiaal  €             -   €                 -   €                 -  

bijdrage slz  €             -   €              25   €              25  

TOTAAL  €             -   €     102.289   €     102.289  

 

Evaluatie, conclusies en aanbevelingen   
Het was wel even wennen om een oude gewoonte los te laten en over te gaan naar een nieuwe 
werkwijze, maar uiteindelijk gingen alle medewerkers en vrijwilligers er in mee. Na de grote test met 
de tientallen reserveringen voor de Natuurwerkdag, was het systeem ontdaan van 
schoonheidsfoutjes en kon er goed mee worden gewerkt.  
De opstartfase liep niet helemaal vlekkeloos. De contactpersonenlijst moest worden herzien en er 
moest toestemming zijn in het kader van de AVG om deze gegevens op te nemen in het systeem. 
Hiervoor moest met alle bekende groepen contact worden opgenomen. Daarna konden pas accounts 
worden aangemaakt. Dit lukte in enkele gevallen niet meteen. De depotbeheerders van SLZ hielpen 
verschillende vrijwilligers daarbij.  
Ook vrijwilligers met weinig tot geen computerervaring worden nu geacht digitaal te lenen. 
Sommigen uit die groep kunnen het ondertussen zelfstandig, maar enkelen blijven hulp nodig 



hebben. Een tweetal (oudere) vrijwilligers wagen zich niet aan het digitale systeem en regelen hun 
zaken via de depotbeheerders die voor hun de aanvraag doen. De aanvragen lopen dan toch via het 
systeem, alleen de communicatievorm wijkt af. Omdat de gemiddelde vrijwilliger op leeftijd is, blijft 
het bieden van een goede back-up noodzakelijk. Vrijwilligers kunnen op elk moment van de week 
een reservering doen en hulp inschakelen.  
Ondertussen zijn er nog een aantal verbeteringen nodig en een aantal gewenste aanpassingen. De 
aanpassing die het meest wenselijk is, is dat de depotbeheerder geen automatisch bericht krijgt als 
de coördinator een reservering goedkeurt.  
Verder gaan we nog op zoek naar oplossingen of werkwijzen voor: 
-de standaard aanvulling op de reservering 
-uitleg langdurige bruikleen voor ploegleiders en medewerkers 
-instelling van tijd bij het klaarzetten van de reservering moet overeenkomen met het automatische 
bericht 
-fysieke aanduiding bij teruggebracht gereedschap in het depot, zodat anderen er af blijven 
-uitdraai van de reservering bij de op te halen spullen 
-uitzonderingen bij uitlenen aan medewerkers  
-consequent doorvoeren van transporten 
-afgehandelde aanvragen bundelen en archiveren 
-jaaroverzichten maken 
-hoofdletter gevoeligheid 
-methode om de juiste contactgegevens up tot date te houden 
-link naar de bruikleenovereenkomst en algemene voorwaarden 
-schoonmaken van de gereedschappen (schoonmaakset opnemen) 
-contactmomenten bij langdurige uitleen pakketten 
De meeste punten kunnen we zelf oppakken en uitwerken. Voor een aantal technische zaken zal Irias 
moeten worden ingeschakeld.  
 
De samenwerking met andere organisaties met groene vrijwilligers kan nog verder worden 
uitgebouwd. Dit traject zal het komende jaar aandacht krijgen en zal ook via de uitvoering van het 
Actieplan Groen vrijwilligerswerk verder worden vormgegeven.  
 
 



Fotoverslag       

 
Buitenterrein Terneuzen 
 

  
Depot Terneuzen bovenetage, met stellingen en opbergbakken 
 



 
 
 

 
Veilige trap en metalen opbergkasten 
 



  
Stellingen en opbergbakken in depot Goes 

 

 
Ophangsysteem voor gereedschap 
 



 
Trapkast voor o.a. persoonlijke beschermingsmiddelen medewerkers 
 

 
Werkplek voor depotbeheerder in depot 


