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Beleid bedrijfskleding 
In januari 2016 heeft de stuurgroep (een vertegenwoordiging van beheerders) pakketten 
bedrijfskleding vastgesteld, voor zowel medewerkers als vrijwilligers. Per 1 april is er een contract 
afgesloten met leverancier A. Mauritz & Zonen B.V. voor het leveren van werkkleding, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en veiligheidsschoenen.  
 
Dezelfde kleding voor medewerkers en vrijwilligers  
De vrijwilligers dragen dezelfde kleding als de medewerkers, er is dus geen aparte kledinglijn voor de 
vrijwilligers. Het maakt immers niet uit of een medewerker of een vrijwilliger aan de balie staat of de 
excursie geeft: het publiekscontact en de kwaliteit zijn goed en eenduidig.  

  
Assortiment  
Omwille van de financiën kijken we kritisch naar wie wat aangeboden krijgt. Want enerzijds wil 
Natuurmonumenten goed zichtbaar zijn en moet de kleding bescherming bieden tijdens het werk, 
anderzijds moet het wel betaalbaar zijn. Natuurmonumenten heeft overal een eenduidige uitstraling. 
Daarom is gekozen voor het volgende pakket per vrijwilligerstaak:  

  

Beheer  Publiekscontact:  

Balie bezoekerscentrum/  

infopunt en winkel/kiosk 

Publiekscontact *: 

Excursieleider, 

jeugdbegeleider, 

vrijwillige boswachter, 

toezicht 

Publiekscontact: 

Evenementen/promotie 

Inventarisatie 

Tuinbroek 

(tekenwerend)  

 

Overhemd of polo**  

Parkfleece 

Overhemd 

Amazone softshell 

Budor jas 

Park city fleece 

Pinewood broek 

Rovins teekwerende broek 

Winter trui 

Hoodie 

Overhemd 

 

Cap 

 
*  in overleg met de contactpersoon wordt bekeken welke kledingstukken uit het pakket voor hen 
besteld worden.  
 ** polo: een polo is alleen verkrijgbaar na overleg met de gebiedsmanager/coördinator 
vrijwilligerswerk. 
Voor een aantal taakvelden is geen kleding vereist; dit betreft geen representatieve taken of taken 
waarbij beschermende kleding nodig is. 

  
Deeljas  
Voor de excursiegidsen, jeugdbegeleiders en excursieschippers wordt een deeljas ter beschikking 
gesteld. Niet elke gids heeft een eigen, persoonlijke jas. In de praktijk zal een aantal jassen in 
geschikte maten voor dit doel aan de kapstok hangen. 

Op deze wijze kunnen de kosten van deze jassen beperkt worden en kunnen de gidsen en 
activiteitenbegeleiders de zichtbaarheid van Natuurmonumenten tijdens excursies e.d. maximaal 
uitdragen.   

  
Natuurmonumentenkleding  
Er is bedrijfskleding en werkkleding. Beiden hebben een Natuurmonumentenlogo. Bedrijfskleding 
geldt voor de representatieve taken, waarbij actief contact met het publiek is (zoals excursies, balie, 
toezicht). Werkkleding is beschermende, stevige kleding voor diegenen die beheertaken uitvoeren. 



Sinds kort is deze kleding tekenwerend. Vrijwilligers die dubbele taken uitvoeren krijgen beide soorten 
kleding. Gaat u nu bramen trekken in de excursiejas of excursie geven in de tuinbroek...? Gebruik uw 
gezonde verstand!  

Bestelling en aflevering  
Uw contactpersoon in de beheereenheid zal de benodigde kleding voor u bestellen.  

Het enige dat u hoeft te doen is uw maat aan hem of haar doorgeven.  

In bijgaande tabel kunt u nakijken hoe de kledingstukken uitvallen: ruim of krap, en in welke maat u in 
dit geval uitkomt.  

Mocht na levering blijken dat toch de verkeerde maat besteld is, dan kunt u:  

 

1. onderling ruilen of  

2. de kleding retour zenden maar alleen in overleg met de contactpersoon.  

  
Van uw contactpersoon hoort u wanneer u de kleding in de beheereenheid kunt afhalen.  

   
Bruikleen  
Deze officiële bedrijfs- en werkkleding heeft een draagplicht en wordt in bruikleen verstrekt (het blijft 
eigendom van Natuurmonumenten). Dit geldt voor alle medewerkers en vrijwilligers. Als er een 
moment komt dat u stopt met vrijwilligerswerk, dan levert u de kleding weer in bij uw contactpersoon. 
Waarom mogen de vrijwilligers de bedrijfs- en werkkleding niet houden? Dat heeft een paar redenen:  

• Uitstraling: dit is officiële bedrijfs- en werkkleding. Wie niet meer in functie is, heeft die kleding 
vanzelfsprekend niet meer nodig.  

• Beeldvorming: Natuurmonumenten gaat zorgvuldig met haar middelen om. Het zou een 
onjuist beeld geven als men denkt dat Natuurmonumenten blijkbaar geld te over heeft. Dat is 
zeker niet waar.  

• Fiscale reden: als Natuurmonumenten de kleding na beëindiging niet terugvraagt, dan ziet de 
belasting dat als een vergoeding aan de vrijwilliger waarover belasting geheven kan worden. 
Vervelend voor een gestopte vrijwilliger als hij achteraf wordt aangeslagen voor de ontvangen 
werkkleding.  

  
Bij aflevering van de bestelde kleding tekent u het ontvangstformulier, waarmee u aangeeft welke 
kledingstukken u heeft ontvangen. Door ondertekening geeft u tevens aan op de hoogte te zijn van de 
gebruiksregels die in dit document genoemd staan.  

  
Voor diegenen die kleding ontvangen; ik wens u veel plezier van uw kleding tijdens uw 
vrijwilligerswerk!  

  
Linda Sprado 
Centraal team vrijwilligerswerk 
  
  
PS: Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon in de beheereenheid of het bezoekerscentrum.  
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