


3 dagen: 6, 7 en 8 november

24 toffe groene locaties in Zuid-Holland

 1000 jongeren (20-35 jaar) aan de slag met een natuurklus

12 groene wereldverbeteraars (Groen Traineeship)

Over de campagne: plan A



Jongeren bereiken, enthousiasmeren en mobiliseren voor 
groen vrijwilligerswerk

Samen met andere groene organisaties leren over 
bereiken en betrekken van jongeren

Bouwen aan een jongerennetwerk wat zich flexibel inzet 
voor de natuur bij hen in de buurt, ook na de Nature 
Impact Days

Over de campagne: dromen en doelen



Hoe zijn we tot deze campagne gekomen?



Onderzoek Motivaction ‘Groene 
vrijwilligers van de toekomst’
• Onbekend met de mogelijkheden
• Voorkeur voor lokale initiatieven
• Willen nieuwe mensen ontmoeten
• Leren over natuur en biodiversiteit
• Behoefte aan waardering en 

betrokkenheid

Uitgangspunt campagne



12 trainees gekoppeld aan 24  
locaties: advies en samenwerken

Werkgroepen:
● Social Media
● Website (Deedmob)
● Jongerennetwerken

Aanpak



1. Sociale media



2. Nature Impact Days website (Deedmob)



3. Jongerennetwerken 





Tijd voor een challenge!

Opdracht:

Ga naar buiten en 
verzamel drie  
blaadjes van 
verschillende bomen.
Je hebt 3 minuten de 
tijd! Go!





3 INSPIRATIE SESSIES



14 GREEN CHALLENGES

https://www.youtube.com/watch?v=SXSZaFFgCgM&list=PL_UrmR-d-Untmrfr2K6ThKpSAlOpUFTT1&index=11


MOTIVERENDE PRIJZEN



HEEL VEEL IMPACT!

• 40 deelnemers
• 150 uitgevoerde challenges
• Trailer natuurlocaties
• Groot online bereik
• Groeiende community

#NatureImpactDays

#CrazyGreen20



What's next!
● Nature Impact Days mei 2021 
● Challenges op Instagram & Facebook 

@natureimpactdays
● Word lid van onze FB community!
● Zoek een locatie  bij jou in de buurt die 

een paar handen kan gebruiken op de 

www.natureimpactdays.nl



DE GEHEIME INGREDIENTEN VAN...

Het opzetten van een 

jongeren campagne

Ga naar: Shorturl.at/bcnB2 (klik op de link in de chat)



GEHEIME INGREDIENT 1: 
VOOR JONGEREN? DOOR JONGEREN!



GEHEIME INGREDIENT 2:
FOCUS OP IMPACT+LEREN+ONTMOETEN 



GEHEIME INGREDIENT 3:
KIES DE JUISTE TECH+TOOLS+TOON 



GEHEIME INGREDIENT 4:
TEAMWORK=DREAMWORK 



GEHEIME INGREDIENT 5:
OMARM HET EXPERIMENT 
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