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Verslag workshop ‘Hoe 13-18 jarigen bij Natuur(punt) 

betrekken?’- Natuurpunt CVN Dag 18/03 

 

Voorzitter: Hugo Waterschoot   

Ervaringsdeskundige: Arne Taillieu 

Verslag: Bastiaan Aerts    

Aantal deelnemers: 10 

 

Inleiding en uitleg van spelregels 

 

De workshop begint met het voorstellen van het thema door voorzitter Hugo Waterschoot. 

Arne Taillieu, aangesteld als ervaringsdeskundige stelt zichzelf voor. Hij heeft twintig jaar 

ervaring als leerkracht aan het Sint-Gabriëlcollege in Boechout en werkt daar rond milieu en 

andere groene thema’s. De voorzitter zet de bedoeling van de workshop uitéén. Bedoeling is 

alle ideeën rond het workshopthema op een notablokje te noteren.  

De activiteit 

 

Per twee wordt er overlegd over hoe je jongeren (13-18 jarigen) bij de natuur kunt betrekken. 

Iedereen, buiten de voorzitter, doet mee aan de activiteit. De voorzitter roept iedereen op om 

de geformuleerde ideeën luidop voor te stellen en de briefjes op tafel te leggen. Als de briefjes 

op tafel liggen worden ze per groep/thema in de grotere groep besproken. De groepjes stellen 

hun suggesties voor en lichten deze ook toe. 

 

Groep 1: Stimulatie van natuurbeleving 

 Voorbeeldfunctie van ouders en grootouders zeer belangrijk 

 Buiten zijn stimuleren vanuit het gezin 

 Verantwoordelijkheid van jongeren naar natuur aanspreken 

 Sterke punten van jongeren gebruiken 
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 Spellen heel concreet maken (hands-on) 

 Foto-wedstrijd in verband met natuur (met behulp van digitale media) 

 ‘Fotoshoot’ in de natuur: jongeren maken fotoreportage met behulp van hun 

smartphone  (‘selfies’, Instagram en andere)→ individu stimuleren 

 Opwekken van verwondering over de natuur 

 Inspelen op gemeenschappelijke natuurbeleving 

 

Groep 2: Overheidsinitiatieven (onderwijs)  

 Verruimen van het schoolse denken 

 Doe-activiteiten centraal stellen 

 Jongeren met digitale media op pad zetten (zie bovenstaande) 

 Ontwikkelen van tool-box: ‘school in de natuur’ 

 Natuur-en milieu-educatie:  provinciale gidsen voor jongeren 

 Modulair onderwijs: insteek minder vanuit vak-omgeving (biologie in de klas) 

 Thema-onderwijs (Natuur & Milieu) koppelen aan vrijwilligerswerk/praktijk voor 

jongeren  

 

Groep 3:  Cultfiguren 

 Voorbeeldfiguur die het opneemt voor de natuur via sociale media zoals Facebook en 

Instagram 

 Cultfiguur voor jongeren en volwassenen (bv. Tom Waes op Tuvalu) 

 Jongerenvakanties rond natuur en milieu: leiding hierin ook opleiden 

 ‘De Mol’, een jongereneditie in de natuur, naar analogie met de TV-serie  

 Game ‘Pokémon in de natuur’ 

 Het rebelse van pubers benadrukken en benutten door middel van mentor/cultfiguur 

Groep 4:   Internet/ sociale media 

 Young Reporters For The Environement (YRE), een onafhankelijk internetmedium voor 

jonge burgerjournalisten rond milieukwesties 

 Bekende jongeren met voorbeeldfunctie doen iets rond ‘natuur & milieu’ op Twitter, 

Facebook en Instagram 

 Buitenopdrachten aangestuurd via het internet (stimulansen) 

 Jongeren maken natuurfilmpjes via Instagram/ YouTube gericht op andere jongeren 
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Groep 5: Natuurpunt 

 Natuurpunt kan jongerencampagnes organiseren (‘Natuur is Hip’) 

 Organiseren van een Natuur- event gericht op een groot publiek (‘Parents Not Wanted’) 

  Natuurpuntwerking parallel aan kinder-en jongerenactiviteiten 

 

Groep 6: Groepservaringen 

 Belevenis met leeftijdsgenoten 

 Betrokkenheid van jongeren en jeugdverenigingen bij Natuur & Milieu verhogen (Spel 

& Natuur) 

 Organiseren van jongerenvakanties in de natuur 

 Steden en gemeenten kunnen natuurvakanties voor jongeren inrichten 

 

 

Groep 7: Workshops in de natuur 

 Workshop ‘natuurlijke schoonheid’: zelf producten maken van natuurlijke middelen 

 Een ontmoetingsspel dat niet via sociale media mag 

 

 

 

 

  

Na de voorstelling van de ideeën worden ze door de deelnemers voorzien van een score aan 

de hand van gekleurde bolletjes. Hier komen drie duidelijke winnaars uit: 

 Sociale media; het gebruik van Twitter, Facebook, Instagram via bekende 

jongerenfiguren met een ‘voorbeeldfunctie’ 

 De cultfiguur; bijvoorbeeld ‘De Mol’, een jongereneditie in de natuur, naar analogie 

met de TV-serie. Hierdoor het rebelse van pubers benadrukken 

 Natuurpunt en initiatieven naar jongeren toe: kan jongerencampagnes organiseren 

onder het mom ‘Natuur is Hip’ 
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Presentatie resultaten aan het publiek 

 

Na de workshop worden de geformuleerde ideeën door Bastiaan op een groot wit blad 

geschreven. De briefjes met de opgeschreven suggesties worden bijgehouden en bij het grote 

witte blad gevoegd.  Als slotstuk is er de voorstelling van de ideeën aan het publiek in de grote 

zaal van NEC De Vroente.  

 

 

 

                                             

 

 


