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onderzoek
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Wat is Betrokken bij Buiten?
• Doel: 

Leden/medewerkers/vrijwilligers 
helpen bij jongeren betrekken bij 
natuur(beheer)

• Historie: 

• 2008-2015: Maatschappelijke Stage 
=>10.000 scholieren/jaar

• 2016-2018 Verbreding



Activiteiten
• Trainingen voor medewerkers/eigenaren

• Website (kennisbank) 
www.betrokkenbijbuiten.nl

• Één gezicht naar buiten

• @BBBuiten

http://www.betrokkenbijbuiten.nl/


Nu bezig met:

• Groene trainees – een invulling van de 
Maatschappelijke Diensttijd

• Jongeren 16+ groepsgewijs

• Langere tijd

• Projectvoorstel ZonMw



Waarom?

•Burgerparticipatie

•Voorkomen overlast

•Toekomstige leden

•Toekomstige vrijwilligers

•Toekomstige medewerkers

•Ambassadeurs

•Betrekken bijbehorende 
organisaties/ouders



Kansen
12-18 jaar (Onderzoek Luuk de 

Vries)

• Onderzoek: nu veel in de natuur => later veel in de 
natuur

• Meerderheid jongeren: natuur is niet saai

• Meisjes en theoretisch-opgeleiden vinden natuur 
leuker dan jongens en praktisch-opgeleiden

• 1/3: gaaf om te weten hoe de natuur werkt

• 2/3: avontuurlijke activiteiten zijn tof:
• Zwemmen, vuurtje stoken, 

mountainbiken, vissen. 



Onderzoek Motivaction/Youngworks
8-18 jaar

• Sociaal 
Nieuwsgierig

• Nieuwe 
activiteiten

• Spanning en 
afwisseling

• Onderzoekend
• Authenticiteit
• Niet materieel
• Ontplooiing
• Vrijwilligerswerk
• 14-18: 24%!

Interesse moet wel 
gevoed worden!



Recent onderzoek
Groenpact/Motivaction

11-14 jaar

• 50 % jongeren ziet carrière in 'groene sector' 
(inclusief landbouw) wel zitten

• 3% doet groene opleiding

• Focus niet alleen op 'vies' worden, laat ook andere 
kant van groen werk zien (jongeren gericht op 
technologie), en zachte kant zoals educatie. 



(On)bekend
• Natuurorganisaties erg onbekend

• Onbekend maakt onbemind!

• Jongeren: kom naar ons toe: scholen, sportverenigingen, 
kerken etc. 

• 30% wil wel meehelpen bij natuuractiviteiten

• 75 % wil meehelpen op ‘stoere buitendag’

• Er is bereidheid van jongeren om te helpen, ze worden 
alleen te weinig betrokken (zeggen ze zelf!)



Motieven

• Sociale motieven het 
meest belangrijk! 

• Waardering/(h)erkenning, 
zingeving

• Autonomie

• Leer- en carrieremotieven
(stijgt met leeftijd)

• Tip: benoem de voordelen 
in je communicatie!



Werk groepsgewijs!
Betrek bestaande clubs



Natuurbeleving: wat zeggen 
jongeren? (14-18)



Natuurbeleving: wat zeggen 
jongeren?



Uitvoering

• Grootste knelpunt: hoge kosten, weinig korte termijn winst 
=> Zorg voor terugkerende activiteiten
• Vaste afspraken met scholen/organisaties

• zekere routine

• lagere kosten

• verbind het aan bestaande projecten

• Laat vrijwilligers (oudere jongeren) begeleiding doen



Samenvatting
12-18 jaar

• Leg nadruk op het doen, weinig theorie. (hoe ouder hoe meer 
kennisbehoefte: hoe werkt de natuur) 

• Creëer een belevenis
• zintuigen

• eigen inbreng

• voorkom negatieve indrukken

• zorg voor tastbare herinnering (foto, film etc)

• Benader jongeren groepsgewijs



Samenvatting (12-18 jaar

• Betrek jongeren op een ongedwongen manier bij 
natuur en milieu.

• Zorg voor autonomie, (h)erkenning, betrokkenheid, 
pure natuurbeleving waarbij jongeren samenwerken, 
met elkaar de strijd aangaan en betekenisvolle 
ervaringen.

• Nodig: feeling voor jongeren, kennis van de leef- en 
belevingswereld, een lange adem, niet te hoge doelen 
stellen



Recente onderzoeken
18-34 jaar Motivaction

• Moderne jongeren
• vaker MBO

• carriëreperspectief

• pro-actief benaderen

• Liefst in gezelschap van vrienden/bekenden

• In de buurt

• Waardering belangrijk (gewaardeerde medewerker in 
organisatie)

• geef inzicht in resultaten

• Onwetendheid is grote barriere! 

www.degroenevrijwilliger.nl 



Recente onderzoeken
18-34 jaar Motivaction

• Postmoderne jongeren

• Vaker vrouwen (en theoretisch 
opgeleid/student)

• Intrinsiek gemotiveerd, maar VRAAG ze

• Benadruk effect op wereld

• Persoonlijke ontwikkeling

• Meedenken met beleid

• Benaderen via platforms en 
opleidingen

• Ook buurtinitiatieven en herstel



Komende activiteit 2018

• Herfst: ‘Omgaan met jongeren’
• Hoe werkt het puberbrein?

• Motiveren van jongeren

• Begeleiding van jongeren

• Omgaan met moeilijk gedrag


