
Het buitenpretloket van
Natuurpunt.

Natuurpunt nodigt elk kind uit natuur te beleven
zodat kinderen en natuur gaan groeien



 IS EEN GRONDRECHT

Spelen in de natuur bevordert de motorische en cognitieve
ontwikkeling van kinderen. Buiten ravotten versterkt hun
sociale vaardigheden, gezondheid en welbevinden.
Bovendien blijkt dat liefde voor natuur al op jonge leeftijd en
met beleving begint. Proeven, voelen en ervaren kent een
grotere impact dan een les in de schoolbanken...  

Onderzoek bewijst het:
natuurbeleving is goed

voor kinderen. 

NATUURBELEVING

Daarom zet Natuurpunt de  komende jaren extra 
 in op kinderen en gezinnen met een jeugdtraject. 

https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/natuur.focus_2018-3_jeugdige_passie_voor_natuur.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/natuur.focus_2018-3_jeugdige_passie_voor_natuur.pdf


Netwerkmomenten gezinswerking voor vrijwilligers,
uitwerken belevingsplatform met activiteitenfiches,
Verkennerscursus XL voor gezinnen, uitbouwen
pagina gezinswerking op de vrijwilligerswebsite,
inspiratiedagen (zowel rond communicatie,
inrichten beleefpaden en speelnatuur, risicovol
spelen, activiteiten voor kinderen, …), gezinswerking
in inspiratiegids voor studie- en werkgroepen,
oproep praktijkvoorbeelden en evt. labo met
studie- en werkgroepen, … En natuurlijk ook
lopende acties en doelstellingen (bvb. speelnatuur
en beleefpaden, activiteiten voor kinderen in BC,
ENB, …) 

SNUIT is een huismerk van Natuurpunt.

Het jeugdtraject is

de aarde en 

Snuit is de mol.

Zorgen dat onze vereniging er klaar voor is om meer en meer kinderen en gezinnen
kansen op natuurbeleving te bieden, dat is de bedoeling van het jeugdtraject. Met
alle Natuurpunters, open netwerkorganisaties en partners werken aan een
vruchtbare bodem: een breed gedeelde en gedragen ambitie, een
doelstellingenkader en actieplan, steeds groeiende (speel)ruimte, ondersteunende
instrumenten en vorming, initiatieven voor kennisdeling en praktijkuitwisseling, een
stevig netwerk van partners, een zakelijk kader, …  Bovengronds steekt Snuit de kop
op naar de buitenwereld. Een voortdurende wisselwerking tussen beide creëert de
ideale omstandigheden om onze missie in te realiseren.

Natuurpunt staat garant voor kwaliteit en expertise, heeft natuurgebieden,
bezoekerscentra én duizenden gepassioneerde mensen in huis. SNUIT heeft
een jonger imago en spreekt een nieuw publiek aan, bouwt mee aan een
nieuwe generatie Natuurpunters en schept kansen voor nieuwe
samenwerkingen en partners. Op die manier versterken deze merken elkaar.

Het jeugdtraject krijgt vorm via een meerjarenplan 
samen mét en door verschillende diensten en
cellen: 

Het jeugdtraject van Natuurpunt



Snuit nodigt kinderen en
(groot)ouders uit om te

ontdekken, genieten,
ravotten, ... 

Kortom: natuur te beleven!

SNUIT is ...

Dit loket biedt zowel gratis inspiratie als aanbod tegen betaling. Iedereen
vindt er wel iets om te beleven in de natuur. 

Gezinnen die vaker deelnemen zullen in de toekomst gestimuleerd worden
om een Natuurpunt gezinslidmaatschap te nemen. In dit lidmaatschap zit
korting op het Snuit-aanbod en (steeds groeiende) ledenvoordelen via
nieuwe (kindgerichte) partnerships en sponsors.  

 

Een website:
vol ideeën voor thuis en in de buurt, met een wegwijzer naar

speelnatuur en een activiteitenkalender. 

Een aanbod:
producten, activiteiten, natuurgebieden, bezoekerscentra

die aanzetten tot natuur ontdekken en beleven.
 

... een buitenpretloket





LANCERING 
7 en 8 mei 2022

Presentatie Snuit 
Lekker Buiten-boek 

Wilde Buitendagen in
12 bezoekerscentra

Wilde Snuitdingen in en
rond bezoekerscentra

Teasers, pers, promo

Snuit.be met
activiteitenkalender en

speelnatuurkaart

https://winkel.natuurpunt.be/lekker-buiten.html
https://winkel.natuurpunt.be/lekker-buiten.html
http://www.snuit.be/


... en verder groeien en ontwikkelen 
in 2022 en '23 

regelmatige aanvulling gratis aanbod

verkoopbaar product najaar '22

ontwikkeling hoofdproduct '23

geleidelijke uitbouw aanbod webshop

AANBOD

geleidelijke uitbreiding

zichtbaarheid in gebieden

geleidelijke groei speelnatuur

BUITEN

geleidelijke groei Snuit-activiteiten

Wilde Snuitdagen met de hele

vereniging  (ism JNM) in 2023

geleidelijke groei bekendheid in

Vlaanderen

ACTIVITEITEN
Inspiratietraject Natuurpunters: 

uitbouw CRM en ERP 

afstemming lidmaatschap

nieuwe partners en samenwerkingen

nieuw ledenaanbod

LIDMAATSCHAP & PARTNERS

gratis zendtijd tv en radio

vernieuwde website 

2de grote communicatiegolf 

bekendmaking buiten de eigen kringen

COMMUNICATIE



Meer over Snuit? vraaghet@snuit.be


