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Werkzaamheden kernteam  
NLDelta Jongerencommunity 

 
 
Doel 
 
Het kernteam van de NLDelta Jongerencommunity heeft als doel jongeren te betrekken bij en te 
binden aan Nationaal Park NLDelta (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 NLDelta te prikkelen, te inspireren of te adviseren.  
 
Als lid van het kernteam van de jongerencommunity adviseer je NLDelta over diverse vraagstukken. Je 
praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor jouw 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 onze adviseur, ambassadeur en verslaggever. 
 
 
 
Werkzaamheden  
 

• Kennis opdoen over NLDelta 
Bestudeer de NLDelta website, lees over en bezoek de NLDelta gebieden en wees niet bang 
om vragen aan ons te stellen. 
 

• Opstarten Social Media account(s) 
Een Instagram-pagina aanmaken voor de jongerencommunity. Samen een passende naam en 
hashtag bedenken (naast #NLDelta). De content richten op natuur, geschiedenis, cultuur en 
hoe deze aspecten met elkaar in verbinding staan binnen NLDelta. Na het opstarten van een 
Instagram-pagina kiezen jullie een tweede platform waarmee jullie denken jongeren te 
kunnen bereiken.  
 

• Ontwikkelen en uitbouwen van de jongerencommunity 
Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van events/bijeenkomsten voor volgers van het 
jongerenplatform. Het is belangrijk dat jullie andere jongeren laten meedenken over 
verschillende ontwikkelingen waar NLDelta mee te maken heeft.  
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• Minimaal één keer per maand een bezoek aan een NLDelta gebied 
Dit bezoek kan samen of alleen. Llaat door middel van foto’s/filmpjes zien welke plekken je 
bezocht hebt. Wees niet bang om kritisch te zijn en deel met ons welke 
kansen/verbeterpunten je ziet. Wat kan er bijvoorbeeld aan een gebied veranderd worden 
om het interessanter voor jongeren te maken? Enr deel vooral ook je topervaringen met 
andere jongeren, zodat die ook zin krijgen om NLDelta te ontdekken!  
 

• Minimaal één keer per maand een gezamenlijk overleg met het kernteam van de 
jongerencommunity 
Eerst nog digitaal, maar zodra het weer mogelijk is om met elkaar samen te komen, plan dit 
gezamenlijk overleg dan op een plek in NLDelta die je graag wil leren kennen of aan de 
kerngroep wil laten zien.  
 

• Organiseer twee keer per jaar een opruimactie in een natuurgebied van NLDelta 
Dit kan je extra interessant maken door deze opruimactie bijvoorbeeld te organiseren in een 
afgesloten gebied.  
 

• Advies geven aan NLDelta 
Als onderdeel van het kernteam van de jongerencommunity geef je gevraagd en ongevraagd 
advies aan NLDelta. Hiervoor krijg je vanuit NLDelta jaarrond diverse vraagstukken 
voorgelegd.  
 
 
 
 

NLDelta contactpersonen 
 
Vera Willemsen, v.willemsen@staatsbosbeheer.nl 
Mathieu Ogay, m.ogay@natuurmonumenten.nl 
Marianne den Braven, m.den.braven@dordrecht.nl 
Wim Ruis, w.ruis@ivn.nl 
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