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WELKOM! 
Programma

• Kennismaking

• Presentatie over NP NLDelta (Vera)

• Korte pauze

• Toelichting NLDelta Jongerencommunity (Mathieu)

• Afspraken (Marianne)



ONTMOET NATIONAAL
PARK NLDELTA
Vera Willemsen, Boswachter Publiek Staatsbosbeheer
17 Oktober 2020
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Mentimeter
Laten we beginnen met een

https://www.mentimeter.com/s/b05cecc1d3f4677f2cb19ee3ddf25915/e91537f45ba4


Filmpje NLDelta
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Ambities

• Natuur

• Beleefbaarheid

• Bereikbaarheid

• Bekendheid

• Ambassadeurschap

• Economie



7

DE GEBIEDEN

De aankomende tijd gaan jullie 

op pad om de mooie NLDelta 

gebieden te leren kennen. 

Welke gebied heb jij al eens 

bezocht? En welk gebied wil je 

als eerst gaan bezoeken?

Van slot Loevestein via de Biesbosch tot en met het Haringvliet.
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Vragen?
Na een korte pauze gaat Mathieu 
jullie meer vertellen over de 
werkzaamheden van het 
kernteam.



NLDelta
Jongerencommunity
Mathieu Ogay, Boswachter Communicatie & Beleven Natuurmonumenten
17 Oktober 2020
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Doel
Het kernteam van de NLDelta Jongerencommunity heeft als doel 
jongeren te betrekken bij en te binden aan het nationale park in 
oprichting en hiermee de bekendheid van NLDelta te vergroten 
onder jongeren. 

Het is een unieke kans om ervaring op te doen in de 
natuur/cultuur en de partijen die betrokken zijn bij hierbij 
o.a. het programmabureau van NLDelta te prikkelen, 
te inspireren of te adviseren.
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Het plan
Een community van jongeren



Het plan
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Een community van jongeren

• Doelgroep: jongeren tussen de 15 en 25 jaar, met een eigen mening, brede blik en groot bereik.
• Jongeren verenigen via kanalen (social media)
• Platform voor discussie
• Uitnodiging om mee te doen aan acties en activiteiten
• Gevraagd en ongevraagd advies aan NLDelta en partners
• Youth+ Europarc Youth Manifesto
• Groei als een olievlek!
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Werkzaamheden
Als adviseur, ambassadeur en verslaggever



Werkzaamheden
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• Kennis opdoen over 
NLDelta

• Opstarten Social Media 
account(s)

• Ontwikkelen en 
uitbouwen van de 
jongerencommunity

• Advies geven aan NLDelta

• Minimaal één keer per 
maand een bezoek aan een 
NLDelta gebied

• Minimaal één keer per 
maand een gezamenlijk 
overleg met het kernteam 
van de jongerencommunity

• Organiseer twee keer per jaar 
een opruimactie in een 
natuurgebied van NLDelta

Als adviseur, ambassadeur en verslaggever



NLDelta jongerencommunity eind 2022
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Aan het eind van 2022:
• Hebben we 1000 Deelnemers/volgers;
• Waarvan 75 actief deelnemen;
• Zitten we om tafel met NLDelta en de gebieden binnen NLDelta;
• Neemt een vertegenwoordiger namens de JC deel aan de NLDeltafel;
• Hebben we een eigen NLDelta Youth Manifest;
• En we zijn natuurlijk veel in de gebieden te vinden!
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AFSPRAKEN



Afspraken
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• Overeenkomst

• Vrijwilligersovereenkomst

• Afspraken over werkzaamheden, verzekering en vergoeding

• Verzekering

• Aansprakelijkheid en ongevallen

• Kleding

• Vergoeding



Vrijwilligersvergoeding
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Wettelijk maximum voor vrijwilligers

• Tot 21 jaar max € 2,75  per uur (wettelijk)

• Vanaf 21 jaar max € 5,-- per uur (wettelijk)

• Max € 11 / € 20 per dag

• Max € 150 per maand

• Max € 1700 per jaar (wettelijk)



Vergoedingenformulier
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• Gegevens nodig

• Voor de 7e van de maand opsturen

• Eind van de maand betaling

• Hoe werkt het formulier?
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Aan de slag! 
• Samenwerking
• Instagram account 
• NLDelta verkennen
• Begeleiding
• Groepsapp
• Volgende gezamenlijke overleg
• Informatie wordt gemaild



www.visitnldelta.nl
www.nldelta.nl  

Tot de
volgende

keer!
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