
Hoe betrek je jongeren tussen de 18 t/m 30 jaar bij de natuur? Bij deze doelgroep zit onwijs 
veel energie op het gebied van natuur en duurzaamheid. Ze willen hun steentje bijdragen voor 
een groene en duurzame toekomst. Er zijn een aantal voorwaarden die belangrijk zijn bij het 
werken met jongeren. Deze delen we graag!

Tips voor werken met jongeren

Nieuwsgierigheid
Iets nieuws leren
Inhoudelijke kennis en ervaring 
opdoen in het groene werkveld
Vergroenen en vullen van cv’s
Iets betekenisvols willen bijdragen 
aan klimaat en duurzaamheid
Gelijkgestemden ontmoeten

Bij Nature Bits geven we gelijkgestemde 
jongeren (18 tot en met 30 jaar) de 
handvatten om meer te leren over 
en zich samen in te zetten voor 
de Nederlandse natuur. Ze doen 
natuurkennis op en werken aan nieuwe 
skills en hun persoonlijke ontwikkeling 
door middel van workshops en 
trainingen. Ze leren hoe je impact kunt 
maken voor een groene en duurzame 
toekomst en het inspireren van anderen. 

      Korte leer- en werkervaring
      Halve dag tot twee volle dagen
      Combinatie van educatie en
      vrijwillige inzet voor de natuur
      Mix van online- en offlineactiviteiten

Het Groen Traineeship biedt jonge 
mensen de kans hun duurzame doelen 
om te zetten in daden. We dagen 
jongeren uit om in een paar maanden 
tijd één of meerdere dagen in de week 
aan de slag te gaan met een concreet, 
hands-on project voor een natuur- of 
milieuorganisatie. 

      Groener tintje aan hun CV
      Netwerk opbouwen
      Écht bijdragen aan een beter milieu
      en mooiere natuur
      Ruimte voor gezelligheid samen met 
      andere jongeren

Laagdrempelig om mee te doen
Ondernemende activiteit
In een groep met leeftijdsgenoten
Ruimte voor gezelligheid en plezier
Een gezamenlijk en duidelijk doel
Deelnemers leren iets nieuws
Projectmatig, eenmalig een pop-up 
actie, of facultatief meedoen
Een heldere structuur
Vrijheid voor eigen inbreng en 
spontaniteit
Deelnemers krijgen eigen 
verantwoordelijkheid
Ruimte voor feedback
Het grotere verhaal/geheel is 
geschetst
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