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Doesburg, 19 december 2018 
 
Uitnodiging studiedag  
 
Kastelen, Buitenplaatsen & Landgoederen: De tuinbaas en vrijwilligers 
  
 
Geachte heer, mevrouw, 
  
In een samenwerking van het Gilde van 
Tuinbazen en stichting Kastelen, historische 
Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) nodigen 
wij u met genoegen uit voor een studiedag rond 
het onderwerp De tuinbaas en vrijwilligers.  
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 
februari 2019 van 10:00 – 17:00 uur op 
Buitenplaats Schoonoord aan de Postweg 18 te 
Doorn.  
 
Achtergrond 
De instandhouding van ons erfgoed, zowel rood als groen, kan tegenwoordig niet 
meer zonder de enthousiaste inzet van vrijwilligers. Op menig KBL is de tuinbaas 
verantwoordelijk voor de aansturing van de vrijwilligers in tuin, park en/of bos. Deze 
taak hoort er tegenwoordig voor vele tuinbazen bij, naast de professionele aandacht 
voor de dagelijkse gang van zaken op het terrein, de contacten met eigenaren, 
eventueel personeel en bezoekers. De verantwoordelijkheden van de tuinbaas zijn 
door de tijden heen dan ook sterk veranderd en gedifferentieerd. Op deze studiedag 
geven uiteenlopende sprekers op basis van hun expertise en ervaring hun visie op 
de pedagogische, didactische, leidinggevende en groen-technische vaardigheden 
die in onze tijd aan een tuinbaas worden gevraagd.  
 
Voor wie? 
Deze studiedag is bedoeld voor tuinbazen en mensen die direct betrokken zijn bij de 
instandhouding van KBL waar het natuur, landschap, tuinen en parken betreft. Ook 
hen die vrijwilligers coördineren of inroosteren kunnen deelnemen aan deze 
studiedag. Deelname aan deze studiedag kost voor donateurs van sKBL en voor 
leden van het Gilde van Tuinbazen € 35,- p.p. Voor niet-donateurs/niet-leden 
bedraagt de deelname aan deze studiedag € 45,- . 
De korting geldt voor maximaal 2 personen per aangesloten KBL. 
U kunt zich hier aanmelden. Indien u een dieetvoorschrift volgt, verzoeken wij u ons 
dit te laten weten zodat wij er rekening mee kunnen houden (indien mogelijk). 
 
Wij zien er naar uit u op dinsdag 19 februari 2019 vanaf 10:00 uur op Buitenplaats 
Schoonoord te Doorn te mogen ontvangen.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
Hennes Claassen (voorzitter Gilde van Tuinbazen) 
René W.Chr. Dessing (directeur sKBL)  

https://www.skbl.nl/
mailto:rdessing@skbl.nl
https://gildevantuinbazen.nl/
https://www.skbl.nl/aanmeldingsformulier-studiedag-tuinbaas-en-vrijwilligers/
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Programma 
Dagvoorzitter: Jennemie Stoelhorst 
 
10:00 - 10.30 uur  Ontvangst met koffie/thee 
 
10.30 -10.50 uur Welkom door Hennes Claassen (voorzitter Gilde van 

Tuinbazen) en René W. Chr. Dessing (directeur sKBL)  
  
10.50 -11:35 uur  Tim ’S Jongers, coördinator bij het Kenniscentrum van 

Participatie, Emancipatie en Professionals (PEP) Den Haag 
en auteur (onder voorbehoud) 
Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties 
 

11.35 - 12.05 uur  Lennart Pilon, eigenaar Het Rooster 
Echt luisteren naar je vrijwilligers  

 
12:05 – 12:15 uur Column ‘Vrijwilliger aan het woord’  
 
12.15 - 12.45 uur Janet Baas, projectleider Borg Ewsum / Werkpro 
 Het werken met vrijwilligers met een afstand tot de 

maatschappij 
 
12.45 – 14:00 uur Lunch 
 
14.00 – 14:20 uur  Annet Werkhoven, ontvanger Ithakastipendium 2017 

 Intermezzo over Utrechtse Lustwarande 
 
14.20 – 14.30 uur Column ‘Vrijwilliger aan het woord’ 
 
14.30 - 15.00 uur Johan van Galen Last, tuinbaas ’s-Gravelandse 

buitenplaatsen bij Natuurmonumenten 
  Van Palmet tot Pauwstaart hovenierskunst op buitenplaatsen 
 
15.00 – 15.10 uur Column ‘Vrijwilliger aan het woord’ 
 
15.10 - 15.40 uur  Henny van der Wilt, tuinbaas op Kasteel Sypesteyn 

Een tuinbaas aan het woord 
 
15.40 – 16.00 uur  Vragen / afronding 
 
16.00 – 17.00 uur Netwerkborrel  


