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Wat zijn de belangrijkste inzichten?
Nieuwe
groene vrijwilligers
(15%)

Nederlandse
bevolking
(18 tot 75
jaar)

Buurtinitiatieven
meest populair
maar ook
‘traditionele’ activiteiten

Graag in gezelschap &
face to face contact
blijft belangrijk

Gemotiveerd door
eigen leefomgeving

Belemmering:
• Onbekendheid werk
• Men weet niet waar naar
toe te stappen

Laagdrempelig:
niet te vaak,
en liefst dicht bij huis.

Betrokkenheid &
waardering
van groot belang

1. Jongeren (18 t/m 34 jaar) met een moderne waardenoriëntatie
2. Jongeren (18 t/m 34 jaar) met een postmoderne waardenoriëntatie
3. Volwassenen (35 t/m 54 jaar) met een moderne of postmoderne waardenoriëntatie

Moderne jongeren
•
18 t/m 34 jaar
•
Vaker middelbaar opgeleid (64%)
•
Vaker nog studerend of schoolgaand (31%)

Hoi, ik ben Tessa, 20 jaar en ik woon in Den Bosch. Na wat omzwervingen doe ik tegenwoordig een Mbo-opleiding
dierverzorging. Daar zit ik eindelijk op mijn plek! Naast mijn studie heb ik een bijbaantje in de horeca. Volgend jaar ben ik klaar
met mijn opleiding. Om me voor te bereiden op mijn werkende leven lijkt het me leuk om me in mijn vrije tijd alvast in te
zetten voor iets dat met natuur en milieu te maken heeft, wat aansluit bij mijn studie en mijn carrièrekansen vergroot.
Ik zou graag mijn enthousiasme en kennis doorgeven aan andere mensen. Ik heb overwogen om iets in het park in mijn eigen
buurt te doen met buurtbewoners, maar had geen idee waar te beginnen om dat plan vorm te geven. Nu ben ik aan het kijken
of ik misschien bij een organisatie excursies kan gaan organiseren in de natuur rondom Den Bosch. Eerst maar eens een rondje
googelen om te kijken of er in Den Bosch misschien natuurorganisaties zitten die zulke activiteiten organiseren.

Het lijkt me het leukst om het met mijn beste vrienden - die ik van mijn studie ken – te doen. Ik moet het natuurlijk wel naast
mijn studie kunnen doen, dus veel tijd heb ik niet. Bovendien zou ik er mijn horecabaantje misschien voor moeten opgeven, dus
als er iets van een vergoeding tegenover staat, zou dat wel fijn zijn.
Als ik me aanmeld bij een natuurorganisatie, vind ik het wel belangrijk dat ze mij ook echt bij hun werk betrekken. Ik zou het
leuk vinden als ik om mijn mening word gevraagd bij beslissingen die genomen moeten worden – ik heb er tenslotte toch een
soort van voor gestudeerd.
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Postmoderne jongeren
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18 t/m 34 jaar
Vaker hoogopgeleid (39%)
Vaker nog studerend of schoolgaand (42%)

Hi, ik ben Merel, 28 jaar. Ik heb gestudeerd in Utrecht, maar ben kort geleden met mijn vriend naar Nijmegen verhuisd. Om
onze nieuwe buurt wat beter te leren kennen, lijkt het me leuk om mij ervoor in te gaan zetten.

Ik geef erg veel om het milieu en klimaat, dus zou me graag bezighouden met het groen in onze wijk. Meer groen is altijd
beter, ook voor (eventuele) nakomelingen, natuurlijk ☺. Bovendien is het fijn om contacten op te doen in de buurt door met
buurtgenoten samen te werken.
Ik begreep van de buurman al dat er binnen de wijk diverse initiatieven zijn om de wijk wat groener te maken, dus daar sluit ik
me graag bij aan. Ik zou het het fijnst vinden als buurtgenoten me vragen om mee te doen, want ik weet zelf nog niet goed
wat er allemaal mogelijk is en waar ik terecht kan. Als het toch niet lukt om iets te vinden in mijn buurt, lijkt het me leuk om
aan de slag te gaan voor een organisatie als Staatsbosbeheer.
Ik heb een drukke baan en hou wel graag wat vrije tijd over, dus veel tijd heb ik er helaas niet voor, maar bijvoorbeeld twee
keer per maand meehelpen met het aanplanten van nieuw groen lijkt me leuk en moet me zeker lukken. Wellicht leer ik dan
bijvoorbeeld ook nog iets over thema’s als permacultuur. Ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te leren en te ontdekken.
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35 t/m 54 jaar
Vaker hoogopgeleid (36%)
Vaker boven modaal-verdieners (34%)
Vaker in loondienst (64%)

Hallo, mijn naam is Ronald en ik ben 45 jaar. Ik woon in Haarlem met mijn vrouw Anne en mijn drie zoontjes: Jochem (13),
Maarten (10) en Bas (9). Ik werk bij een verzekeringsmaatschappij in Amsterdam.

Als je me vroeger had verteld dat ik later bij een verzekeringsmaatschappij zou gaan werken, had ik je voor gek verklaard. Ik
wilde altijd boswachter worden – je kon me alles vragen over bomen en planten.
Van die hobby komt tegenwoordig weinig meer terecht. Het gezinsleven vergt toch meer tijd dan je denkt en ik heb er eigenlijk
nauwelijks tijd voor. Maar nu de jongens ouder worden, en ik ze ten minste niet meer ieder weekend naar de voetbal hoef te
brengen, lijkt het me stiekem wel leuk weer eens iets te doen met mijn oude hobby.
Het maakt me verder niet zoveel uit waar ik me bij aansluit en met wie ik het ga doen. Het lijkt me gezellig om samen met
anderen op te trekken, maar het is ook fijn om af en toe even op mezelf te zijn, met mijn drukke gezinsleven thuis. Het lijkt me
natuurlijk het allerleukst om de natuur in te gaan en weer net als vroeger bomen en planten te ontdekken en inventariseren,
maar ik vrees dat ik daarvoor de kennis niet meer heb. Ik heb een vriend die werkt bij Natuurmonumenten, misschien kan ik
hem eens vragen wat de mogelijkheden tegenwoordig zijn.

(Post)moderne volwassenen
•
•
•
•

35 t/m 54 jaar
Vaker hoogopgeleid (36%)
Vaker boven modaal-verdieners (34%)
Vaker in loondienst (64%)

Hallo, mijn naam is Ronald en ik benMeer
45 jaar.interesse
Ik woon in Haarlem
met mijn vrouwzoals
Anne en mijn drie zoontjes: Jochem (13),
in natuurthema’s
Maarten (10) en Bas (9). Ik werk bij een verzekeringsmaatschappij in Amsterdam.

natuurbehoud- en bescherming

Als je me vroeger had verteld dat ik later bij een verzekeringsmaatschappij zou gaan werken, had ik je voor gek verklaard. Ik
wilde altijd boswachter worden – je kon me alles vragen over bomen en planten.
Van die hobby komt tegenwoordig weinig meer terecht. Het gezinsleven vergt toch meer tijd dan je denkt en ik heb er eigenlijk
nauwelijks tijd voor. Maar nu de jongens ouder worden, en ik ze ten minste niet meer ieder weekend naar de voetbal hoef te
brengen, lijkt het me stiekem wel leuk weer eens iets te doen met mijn oude hobby.
Het maakt me verder niet zoveel uit waar ik me bij aansluit en met wie ik het ga doen. Het lijkt me gezellig om samen met
anderen op te trekken, maar het is ook fijn om af en toe even op mezelf te zijn, met mijn drukke gezinsleven thuis. Het lijkt me
natuurlijk het allerleukst om de natuur in te gaan en weer net als vroeger bomen en planten te ontdekken en inventariseren,
maar ik vrees dat ik daarvoor de kennis niet meer heb. Ik heb een vriend die werkt bij Natuurmonumenten, misschien kan ik
hem eens vragen wat de mogelijkheden tegenwoordig zijn.

(Post)moderne volwassenen
•
•
•
•

35 t/m 54 jaar
Vaker hoogopgeleid (36%)
Vaker boven modaal-verdieners (34%)
Vaker in loondienst (64%)

Hallo, mijn naam is Ronald en ik ben 45 jaar. Ik woon in Haarlem met mijn vrouw Anne en mijn drie zoontjes: Jochem (13),
Maarten (10) en Bas (9). Ik werk bij een verzekeringsmaatschappij in Amsterdam.

Als je me vroeger had verteld dat ik later bij een verzekeringsmaatschappij zou gaan werken, had ik je voor gek verklaard. Ik
wilde altijd boswachter worden – je kon me alles vragen over bomen en planten.

Tijdsgebrek behoefte om

Van die hobby komt tegenwoordig weinig meer terecht. Het gezinsleven vergt toch meer tijd dan je denkt en ik heb er eigenlijk
temeer
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nauwelijks tijd voor. Maar nu de jongens ouder worden, en ik ze ten minste niet
ieder weekend naar de voetbal hoef te
brengen, lijkt het me stiekem wel leuk weer eens iets te doen met mijn oude hobby.
Het maakt me verder niet zoveel uit waar ik me bij aansluit en met wie ik het ga doen. Het lijkt me gezellig om samen met
anderen op te trekken, maar het is ook fijn om af en toe even op mezelf te zijn, met mijn drukke gezinsleven thuis. Het lijkt me
natuurlijk het allerleukst om de natuur in te gaan en weer net als vroeger bomen en planten te ontdekken en inventariseren,
maar ik vrees dat ik daarvoor de kennis niet meer heb. Ik heb een vriend die werkt bij Natuurmonumenten, misschien kan ik
hem eens vragen wat de mogelijkheden tegenwoordig zijn.
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Hallo, mijn naam is Ronald en ik ben 45 jaar. Ik woon in Haarlem met mijn vrouw Anne en mijn drie zoontjes: Jochem (13),
Maarten (10) en Bas (9). Ik werk bij een verzekeringsmaatschappij in Amsterdam.

Als je me vroeger had verteld dat ik later bij een verzekeringsmaatschappij zou gaan werken, had ik je voor gek verklaard. Ik
wilde altijd boswachter worden – je kon me alles vragen over bomen en planten.
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nauwelijks tijd voor. Maar nu de jongens ouder worden, en ik ze ten minste niet meer ieder weekend naar de voetbal hoef te
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brengen, lijkt het me stiekem wel leuk weer eens iets te doen met mijn oude hobby.
Het maakt me verder niet zoveel uit waar ik me bij aansluit en met wie ik het ga doen. Het lijkt me gezellig om samen met
anderen op te trekken, maar het is ook fijn om af en toe even op mezelf te zijn, met mijn drukke gezinsleven thuis. Het lijkt me
natuurlijk het allerleukst om de natuur in te gaan en weer net als vroeger bomen en planten te ontdekken en inventariseren,
maar ik vrees dat ik daarvoor de kennis niet meer heb. Ik heb een vriend die werkt bij Natuurmonumenten, misschien kan ik
hem eens vragen wat de mogelijkheden tegenwoordig zijn.
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Hallo, mijn naam is Ronald en ik ben 45 jaar. Ik woon in Haarlem met mijn vrouw Anne en mijn drie zoontjes: Jochem (13),
Maarten (10) en Bas (9). Ik werk bij een verzekeringsmaatschappij in Amsterdam.

Als je me vroeger had verteld dat ik later bij een verzekeringsmaatschappij zou gaan werken, had ik je voor gek verklaard. Ik
wilde altijd boswachter worden – je kon me alles vragen over bomen en planten.

Minder behoefte aan
dan
jongeren
Van die hobby komt tegenwoordigbetrokkenheid
weinig meer terecht.
Het voor
gezinsleven
vergt toch meer tijd dan je denkt en ik heb er eigenlijk

nauwelijks tijd voor. Maar nu de jongens ouder worden, en ik ze ten minste niet meer ieder weekend naar de voetbal hoef te
brengen, lijkt het me stiekem wel leuk weer eens iets te doen met mijn oude hobby.
Het maakt me verder niet zoveel uit waar ik me bij aansluit en met wie ik het ga doen. Het lijkt me gezellig om samen met
anderen op te trekken, maar het is ook fijn om af en toe even op mezelf te zijn, met mijn drukke gezinsleven thuis. Het lijkt me
natuurlijk het allerleukst om de natuur in te gaan en weer net als vroeger bomen en planten te ontdekken en inventariseren,
maar ik vrees dat ik daarvoor de kennis niet meer heb. Ik heb een vriend die werkt bij Natuurmonumenten, misschien kan ik
hem eens vragen wat de mogelijkheden tegenwoordig zijn.

Hoe bereik en enthousiasmeer je ze?
Laagdrempelig qua tijd
en locatie

Benader hen proactief

Moderne jongeren
Leuk & nuttig voor jezelf
•
•

In de buurt/straat
Koppel aan carrière

Geef begeleiding en waardering
•
•
•

Gooi ze niet in het diepe
Spreek waardering uit:
bedankjes, positieve feedback
Moderne media

Laat ze betrokkenheid voelen
•
•

Neem ze serieus, vraag om hun
mening
Laat ze vertellen in hun functie

Postmoderne jongeren
Benadruk positief effect op wereld
•

Milieu, klimaat en biodiversiteit

Gezelligheid en
waardering
(Post)moderne volwassenen
Benadruk positief effect op natuur
•
•

Natuurbehoud in de eigen omgeving
Milieu, klimaat en biodiversiteit

Bied mogelijkheid te ontwikkelen

Frame het als ‘even iets anders’

•
•

•
•

Strategische kant, meedenken
Laat zien dat ze kunnen leren

Betrek hen bij de organisatie
•
•

Geef inzicht in hun resultaten
Bied mogelijkheid tot doorgroei

Alleen zijn, rust kunnen opzoeken
Ontsnappen aan gezinsleven thuis

Goede combinatie met thuis
•
•

Kinderen mee, gezellige dag
Faciliteer met lunch/vergoeding
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