
Workshop Communicatie: Hoe moeten we communicatie voeren naar 

jeugd over natuur? 
 

Brainstorm ideeën 
Na een ronde waarin iedereen zich voorstelt krijgen de deelnemers de taak om op 5 post-itjes te 

noteren hoe zij denken dat we de jeugd best kunnen bereiken. Deze worden dan vooraan 

opgehangen en geclusterd in thema’s. 

Nadien worden deze overlopen. Hieronder enkele clusters en ideeën: 

 Via (digitale) media: filmpjes youtube, whatsapp, facebook, games, app, minispelletje, 

kinderprogramma op TV 

 Zomerkampen, jeugdbeweging, ook onrechtstreeks via de leiding 

 Via voor kinderen bekende personen, rechtstreeks via de media. TOEVOEGING: Iemand 

vinden die dat heel authentiek brengt, kinderen doorzien snel als dat plaatje niet echt klopt. 

De persoon moet echt staan waarvoor hij spreekt. 

 Speelnatuur, speelbos 

 Tijdschriften, boeken, strips 

 Flyers, winkels waar kinderen komen,  

 School, leerkrachten, TOEVOEGING wij denken aan educatief natuurbeheer (‘spelenderwijs 

leren’ met voor- én natraject, meer dan 10.000 kinderen bereikt ; zou een piste zijn om 

hierop in te zetten om dit ook in de andere provincies aan te kunnen bieden  

 Persoonlijk aanspreken,  

 Gezinsactiviteiten, via gezinsbond  

 Kinderen naar kinderen laten communiceren 

TOEVOEGING Zelf laten ervaren, beleving, aanspreken in hun taal, alle zintuigen aanspreken, 

brandnetelsoep, smaak vd natuurbeleving 

OERRR 
De mensen van de Nederlandse OERRR- campagne in de schoot van Natuurmonumenten stellen zich 

en hun project voor.  

Eerst had Natuurmonumenten al eens een campagne rond kinderen opgezet met Vogelbescherming, 

samen een blad gemaakt, maar dat bleef hangen rond de 5000-6000 kinderen. Het bleef bij de 

‘donkergroene’ kinderen. De kunst is om ook de ‘lichtgroene’ kinderen te bereiken. Binnen 

Natuurmonumenten was er naar jeugd toe al ouderwetse natuureducatie waarbij veel rekening 

gehouden werd met de kerndoelen van het basisonderwijs. Ze probeerden dat allemaal in excursies 

te vatten maar dat liep niet lekker, het moest leuker kunnen, beleefbaarder. Na onderzoek zowel bij 

leden van Natuurmonumenten als bij niet-leden bleek dat het grote publiek niet wist dat er zoveel 

voor kinderen georganiseerd werd. In de U.K. was er de campagne van de National Trust ‘Fifty things 

you have to do before you’re 11 ¾’: https://www.nationaltrust.org.uk/50-things-to-do . In Nederland 

is men dan 5 jaar geleden gestart met de OERRR-campagne. Principe is om geen drempel in te 

bouwen dat je een natuurgebied moet opzoeken. Natuur is er al als je de deur opentrekt, ook in de 

https://www.nationaltrust.org.uk/50-things-to-do


stad kan je natuur beleven. We wilden die OERRR-campagne als iets nieuws in de markt zetten, alle 

activiteiten bij Natuurmonumenten die met jeugd te maken hebben werden onder deze koepel 

gebracht, je kan lid worden van OERRR, er zijn verschillende leeftijdsgroepen, kinderen krijgen 

kaarten met laagdrempelige zaken die elk kind overal kan doen. Er werd ook samengewerkt met de 

jeugdbonden (12-25 jaar).  

https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/oerrr/wat-is-oerrr 

Nu bereikt men veel meer de niet-donkergroene kinderen: bij 2/3 blijken de ouders geen lid te zijn 

van Natuurmonumenten. Hét grote geheim in de communicatie was  richten op de ouders, met 

name de moeders (‘helikoptermoeders’). Met die campagne spelen ze sterk in op het helpen van die 

moeders bij het mee naar buiten krijgen van hun kinderen. Promo via facebook bv ads, goed 

opgepikt door de nationale media, kwam aanvankelijk in elke krant, speelde sterk op het gevoel dat 

gezinnen moeite hebben om hun kinderen buiten te krijgen, inspelen op die nostalgie. Heel 

belangrijk te weten vanuit welke motivatie brengen moeders kinderen in contact met de natuur. Niet 

eerst een stuk rijden, maar onmiddellijk toepasbaar bv kijk samen naar de maan. Hun werking rond 

scholen staat eerder op een laag pitje, je krijgt de ouders niet mee daar. Wel proberen we dat in het 

curriculum van het onderwijs te krijgen.  

Discussie 
Hierna volgde een kort debat dat door heel wat aanwezigen als te kort ervaren werd, ze konden niet 

echt hun ei kwijt. 

- Waarom die moeders, ouders, grootouders? Kunnen toch ook mannen zijn? Misschien 

werken in Nederland wel veel meer vrouwen deeltijds bv. Dus ook de vaders en de 

grootouders niet vergeten. 

- Je moet kiezen waarop je inzet (leeftijd) wegens budgettaire beperkingen. OERR focust op de 

kinderen tot 12 jaar. 

Kernboodschap 
Breder dan donkergroen, bekende personen, ouders, keuzes maken 
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