Tiny Forest: elk bedrijf zijn eigen bos!
Wil jij van jouw bedrijf een groene,
inspirerende werkplek maken, die zorgt voor
trots, werkplezier en meer creativiteit bij
medewerkers? Die bijdraagt aan een groen
imago en die de biodiversiteit stimuleert,
verkoeling biedt op warme dagen en water
bergt bij overvloedige regenval? Plant dan,
samen met de medewerkers, een Tiny
Forest met buitenwerkplek op jouw eigen
bedrijfsterrein!

Wat is een Tiny Forest?

Toyota-ingenieur Shubhendu Sharma ontwikkelde
een methode om binnen tien jaar een volgroeid
bos te maken. Een minibos welteverstaan, ter
grootte van een tennisbaan. Dit noemde hij een
Tiny Forest. In 2015 plantte IVN Natuureducatie het
eerste Tiny Forest van Europa aan. Ondertussen
zijn er al tientallen van deze minibossen in
Nederland. De onderhoudsvriendelijke bossen zijn
niet alleen een prettige plek voor vogels, vlinders
en bijen, maar ook voor mensen.

2016

Beetje natuur, grote invloed

Natuur is gezond, reduceert stress en vergroot
ons welzijn. Wat levert een Tiny Forest op voor de
natuur, jouw bedrijf en medewerkers?
• Met een Tiny Forest op jouw bedrijfsterrein
draag je bij aan het herstel van biodiversiteit.
Daarnaast biedt een Tiny Forest verkoeling
op warme dagen, bergt het water als het
hard regent en slaat CO2 op. Al deze effecten
zijn aangetoond door het onderzoek van
Wageningen Environmental Research.
• De groene uitstraling van jouw bedrijfsterrein
versterkt het imago van het bedrijf. Dit heeft
een positief effect op het aantrekken van
talentvolle medewerkers;
• Het Tiny Forest heeft een natuurlijke
buitenwerkplek: goed voor de medewerkers en
dus goed voor het bedrijf. Natuur zorgt voor
minder stress en stimuleert de creativiteit.
• Groen doet goed! Zelfs een kort verblijf van
20 minuten zorgt er al voor dat mensen
zich fitter voelen en zich weer beter kunnen
concentreren.

Hoe pakken we dit aan?

2020

IVN werkt aan een wereld waar contact tussen
mens en natuur weer vanzelfsprekend is.
Daarom betrekken we medewerkers bij alle
stappen van de Tiny Forest plantmethode. We
leggen het bos samen aan. Na de aanleg start
het natuurbelevingsprogramma. Dit programma
bestaat uit drie bijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten leren medewerkers hun eigen
minibos echt kennen. Om meer te leren over
het beheer organiseren we een natuurwerkdag.
In een dagdeel leren medewerkers meer over
bosbeheer én hebben we het bos al de eerste
onderhoudsbeurt gegeven.

Wat krijg je van IVN?
•
•
•
•
•
•
•
•

Een eigen Tiny Forest® met buitenwerkplek
Begeleiding door een IVN projectleider
Aansturing en briefing van gecertificeerde Tiny
Forest hovenier
Natuurbelevingsprogramma voor alle
medewerkers
Beheerplan Tiny Forest en één begeleide
klusdag door IVN projectleider
Training buiten vergaderen met werkvormen
handboek
Toegang tot de online cursus Tiny Forest op de
IVN Natuuracademie
Informatiebord, pers-toolkit en
promotiematerialen

Wat vragen we van het bedrijf?
•
•

Motivatie om mee te werken aan natuurherstel
en klimaatadaptatie
4-5 medewerkers die mee willen helpen in de
voorbereiding, de aanleg en het beheer van het
bos

Voor meer informatie of een offerte voor een Tiny
Forest bij je bedrijf, kan je contact opnemen met Elies
Arps (e.arps@ivn.nl) of Daan Bleichrodt
(d.bleichrodt@ivn.nl).

‘Een Tiny Forest leent zich uitstekend om
het bedrijfsterrein te vergoenen. Naast de
toename van vlinders, vogels, bijen en kleine
zoogdieren, is het een ontmoetingsplek
voor werknemers. Zo maken we van ons
bedrijf een groene, inspirerende en natuur
inclusieve-werkomgeving.’
Stefan van den Brink, CEO van Lister Buildings

