
Word jij lid van het 
kernteam van de 
NLDelta jongeren 
community?
Ben jij een echte liefhebber van natuur, cultuur en/of geschiedenis en 

vind je het leuk om anderen hiervoor ook enthousiast te maken? NLDelta 

is op zoek naar zes gemotiveerde jongeren die mee willen praten over de 

ontwikkelingen van het nieuw op te richten Nationaal Park NLDelta. Je 

gaat deel uitmaken van een sterk kernteam van de jongeren community. 



Wat is NLDelta? 
NLDelta is een nationaal park in oprichting. In NLDelta draait alles om leven met de natuur en 
in het bijzonder het water. Van Slot Loevestein via de Biesbosch tot voorbij de Haringvlietdam, 
NLDelta vertelt het verhaal van leven onder de zeespiegel. Het is een gebied van contrasten: 
je vindt er dynamische deltanatuur, historische vestingstadjes, maritieme industrie en 
watermanagement. Overheden, organisaties en bewoners werken samen aan de ontwikkeling van 
het gebied en de beleving ervan. Daarbij mag een van de belangrijkste doelgroepen niet worden 
vergeten: jongeren! 

Kernteam jongeren community
Als lid van het kernteam van de jongeren community adviseer je NLDelta over diverse 
vraagstukken. Je praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor de nieuwe generatie: Hoe 
kunnen we jongeren stimuleren mee te denken over klimaatverandering en duurzaamheid? Hoe 
kunnen we een beleving maken van het verhaal van NLDelta? Welke communicatiekanalen kunnen 
we inzetten en hoe? Je bent afwisselend adviseur, ambassadeur en verslaggever.

Waar ga je aan de slag?
NLDelta omvat veel Natura2000 gebieden, waaronder Nationaal Park De Biesbosch, Tiengemeten, 
het Oudeland van Strijen en de Hellegatsplaten. Dit wonderland onder de zeespiegel is gevuld met 
spannende overgangen: van zoet naar zout, van nat naar droog, van stad (en land) naar water, van 
cultuurlandschap naar natuur. Het is het leefgebied van o.a. steur, zeearend en bever. 
Maar NLDelta is meer dan natuur: er zijn ook leuke vestingstadjes zoals Willemstad en 
Hellevoetsluis, waterlinieforten en de molens van Kinderdijk! 
Uiteraard hoef je niet het fijne te weten over ál deze plekken. De belangrijkste informatie om te 
vertellen krijg je van ons! De locatie voor de maandelijkse bijeenkomst van het kernteam mogen 
jullie steeds zelf bepalen. Misschien wel midden in de natuur of in een fort?
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DETAILS

Wat vragen we van je?
• Je hebt affiniteit met cultuur en natuur.
• Onderwerpen zoals duurzaamheid en klimaatverandering spreken jou aan. 
• Tijdsinvestering van 2 uur per week, en minimaal één keer per maand overleg en 

bezoek aan het gebied.
• Je bent enthousiast en je bent in staat om jouw enthousiasme over te brengen op 

anderen. 
• Je kan goed samenwerken.
• Je bent bereid om je te verdiepen in NLDelta onderwerpen en gebieden.
• Je bent communicatief sterk.
• Je kan goed overweg met verschillende Social Media kanalen. 

Wat bieden wij jou?
We bieden een inspirerende werkomgeving in prachtige natuurgebieden en op 
historische plekken, leuke collega’s en mooie ervaringen. Natuurlijk sta je er niet 
alleen voor. Het kernteam van de jongeren community zal uiteindelijk bestaan uit 6 
jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Samen zijn jullie het gezicht van de community. 

Je ontvangt je eigen kleding in NLDelta stijl en een vergoeding die kan 
oplopen tot € 150 euro per maand. Ook zal het kernteam als onderdeel van het 
introductieprogramma een dag op pad gaan met een boswachter die de mooiste 
plekjes zal laten zien. 

Geïnteresseerd?
Wil jij onderdeel zijn van het kernteam van de jongeren community van NLDelta? 
Presenteer jezelf dan op een creatieve manier (bijvoorbeeld met een filmpje) en mail 
dit samen met jouw motivatie vóór 8 september naar Vera Willemsen, begeleider 
van het kernteam: info@nldelta.nl. Ook je vragen kun je mailen naar Vera. Wil je meer 
weten over NLDelta, kijk dan op www.nldelta.nl en www.visitnldelta.nl. 

En zet de datum van 17 oktober alvast in je agenda, want als jij wordt geselecteerd 
voor het kernteam, is dat de datum waarop we voor het eerst bij elkaar komen! 
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