
Projecten Blok 1 Groen Traineeship  
(september 2019 – februari 2020) 

 
Project 1: De Vlinderstichting 
 
Handen uit de mouwen voor biodiversiteit 
Je ziet het steeds vaker in het nieuws: het gaat niet goed met insecten in Nederland. En hoe lekker 
het ook is dat jij op je balkon een bijvriendelijke plant neerzet, soms wil je gewoon meer doen. De 
Vlinderstichting geeft een groep Trainees de kans om echt meters te maken. De Vlinderstichting 
weet in welke gebieden wat moet gebeuren om veel verschillende vlinders en dieren een kanste 
geven. Nou is het erg veel werk als je dat met een paar mensen doet, maar gelukkig komt er hulp... 
 
Als trainee organiseer je minstens één evenement waarbij je samen met Geocachers een stuk natuur 
weer helemaal biodiversiteitsproof maakt. Je gaat samenwerken met de mensen die een gebied 
beheren, een plan maken en natuurlijk zelf de handen uit de mouwen steken. Een project voor echte 
aanpakkers. Herken jij jezelf daar wel in? Geef je dan snel op. 
 
Supergave bonus: je komt op plekken in de natuur waar je normaal gesproken niet mag of kan 
komen. 
 
Praktische informatie 

 Standplaats: Wageningen, met uitjes in mooie natuurgebieden in Nederland 

 Landelijke start- en slotbijeenkomst op 7-9-2019 en 1-2-2020 

 Werkdagen voornamelijk op maandagen 

 Projectleider of mentor voor me er info: Milou van Silfhout, 
Vlinderstichting,milou.vansilfhout@vlinderstichting.nl, 0317-467346 

 

Project 2: De VBNE  

FOMO Team Groen Traineeship 
Ga je FOMO te lijf bij het team van het Groen Traineeship. 
Hoezo kiezen als je ook alles mee kunt krijgen? En dat kan. Draai mee met het landelijke 
programmateam van het Groen Traineeship. Daar kun je: 

 Je innerlijke reiziger blij maken. Je doorkruist Nederland om verschillende traineeship-
projecten bezoeken. Daar maak je leuke filmpjes of andere toffe content waarmee je ook aan 
andere jongeren kan laten zien wat een Groene Trainee doet. 

 Je creatieve talenten laten stromen in het bedenken van originele manieren om zoveel 
mogelijk jongeren van het Groen Traineeship te laten horen. 

 Het organisatiebeest in je loslaten. Help met het organiseren van een landelijk evenement 
voor ruim 150 deelnemers in februari 2020. 

 Je kritische stem laten horen. Je onderzoekt wat de Trainees van het Groen Traineeship 
vinden en hoe we het verder kunnen verbeteren.   

 
Je hebt dus een boel te kiezen, mag je juist volledig op één onderdeel storten, maar krijgt hoe dan 
ook een uniek kijkje achter de schermen van een landelijk project. 
 
Praktische informatie 

 Standplaats: Amsterdam, met uitstapjes door het hele land. 

 Landelijke start- en slotbijeenkomst op 7-9-2019 en 1-2-2020 

 Werkdagen voornamelijk op vrijdag 

mailto:milou.vansilfhout@vlinderstichting.nl


 Projectleider voor meer info: Wanne Roetemeijer, VBNE, w.roetemeijer@vbne.nl, 06-
51694035 

 
 
Project 3:  Milieudefensie  
 
Zet klimaatrechtvaardigheid op de kaart 
Laten we het eens hebben over eerlijke klimaatoplossingen. Over wat klimaatrechtvaardigheid is en 
waarom het zo belangrijk is. En over hoe moeilijk het is om het daarover te hebben. Hoe doe je dat 
zonder belerend over te komen? Of hoe zorg je ervoor dat mensen mee gaan doen in plaats van 
dichtklappen en weglopen? 
In dit project help je Milieudefensie met het opzetten van een grote landelijke campagne. En jij gaat 
mensen in beweging krijgen. Je leert over klimaatrechtvaardigheid én je hoe je het gesprek daarover 
aan kunt gaan op verschillende plekken. Bij mensen die je al kent, op de feestelijke sfeer van een 
festival of bij mensen thuis. Concreet ga je: 

 Meedenken en meebeslissen over een nieuwe online tool voor communicatie over de 
klimaatbeweging. 

 Na een training over klimaatrechtvaardigheid en gespreksvoering in een straatteam met 
mensen in gesprek. Dat kan op een festival zijn of huis-aan-huis. 

 De achterban van Milieudefensie en de JMA (Jongeren Milieu Actief) aanmoedigen om te 
vrijwilligen bij deze campagne. 

En om het nog mooier te maken: je werkt samen met andere jongeren in hartje Amsterdam of op 
een andere plek in Nederland. Je mag ook naar maandelijkse thema meet-ups die gaan over klimaat 
en rechtvaardigheid. Dus scherp je hersenen en je tong en meld je aan! 
 
Praktische informatie 

 Standplaats: Amsterdam, met uitstapjes door het hele land. 

 Landelijke start- en slotbijeenkomst op 7-9-2019 en 1-2-2020 

 Werkdagen voornamelijk op vrijdag, af en toe 's avonds 

 Voor meer info: Souad Mokhtari : souad.mokhtari@milieudefensie.nl 
 
 
Project 4: Natuurmonumenten 
 
Samen op pad in de (digitale) wildernis 
Met dit project ga je op safari in de (digitale) wildernis van Nederland. Een deel van de tijd heb je een 
gids en een deel van de tijd ben je de gids. Dat werkt zo: 
 
Ga mee op reis door de mooiste natuur van Nederland met vrijwilligers van Natuurmonumenten. Je 
komt op de mooiste plekken waarvan je het bestaan niet wist. De vrijwilligers kennen het gebied 
door en door. Wekelijks zijn ze druk met aanleggen van struinpaden, verwijderen van bosopslag en 
dieren tellen. Voor wild spotten hoef je echt geen bioloog te zijn: dat kan iedereen. Als trainee ga je 
niet alleen mee op reis, je steekt ook echt je handen uit de mouwen. Reken maar dat dat heel wat 
toffe verhalen en mooie plaatjes oplevert. 
 
Andersom ben jij ook gids. De gids voor vrijwilligers door de digitale wildernis. De vrijwilligers willen 
graag hun belevenissen, kennis en vragen delen op een online platform: KIEK online. Maar hoe je 
zo’n platform precies gebruikt, foto’s plaatst, verhalen vertelt en vlogt: daar kunnen ze wel wat hulp 
bij gebruiken. En daar hebben we jou voor nodig! Dus: ’s morgens het gebied in, ’s middags achter de 
computer om alles te delen. 
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Zie jij een avontuur van 5 maanden door de Nederlandse wildernis wel zitten? En wil je onze 
vrijwilligers helpen om hun ervaringen in die wildernis te delen op het online platform van 
Natuurmonumenten? Dan is dit project echt iets voor jou. 
 
Praktische informatie 

 Standplaats: 's-Graveland, met uitjes naar allerlei prachtige natuurgebieden in heel 
Nederland. 

 Landelijke start- en slotbijeenkomst op 7-9-2019 en 1-2-2020. 

 Werkdagen voornamelijk op: woensdag. 

 Voor meer info kun je contact opnemen met de mentor van dit project: Erika Somers, 
e.somers@natuurmonumenten.nl, 06-13580482. 

 LET OP: i.v.m. vakantie word je na aanmelding na 1 september gebeld. Sneller een reactie? 
Stuur dan een bericht via WhatsApp. Zet je de landelijk aftrap op 7 september alvast in je 
agenda? 

 
 
Project 5: Landschapsbeheer Friesland 
 
Greenteam van het noorden 
Hoog in het noorden, in een uitgestrekt land van velden en dorpen, ligt de start van jouw avontuur. 
In Oosterbierum willen ze namelijk graag aan de slag met biodiversiteit. De dorpsbewoners hebben al 
nagedacht over mogelijkheden en er is een subsidie aangevraagd, maar nu komt de fase van keuzes 
maken en plannen uitvoeren. En dat is precies waar jij als trainee aan de slag gaat. Je gaat: 
 
Als adviseur kijken naar de verschillende plannen. Welke plannen passen bij deze omgeving? Met wie 
moeten we overleggen om dat voor elkaar te krijgen? 
Zelf de handen uit de mouwen steken. Bijvoorbeeld met het maken en ophangen van nestkasten. 
Soms zijn klussen te groot om zelf te doen. Daarvoor mogen je organisatieskills aan het werk. Je 
organiseert dagen waarop je met vrijwilligers of kinderen van de school bijvoorbeeld bomen gaat 
planten. 
 
Dus als je zin hebt in een hands-on project waarin je veel creativiteit en verschillende vaardigheden 
kwijt kunt, geef je op! En voel je je nog een beginner wat dat betreft, maar wil je wel graag helpen 
met de biodiversiteit? Geef je dan ook op. Er is alle ruimte om te leren.  
 
Praktische informatie 

 Standplaats: Oosterbierum 

 Landelijke start- en slotbijeenkomst op 7-9-2019 en 1-2-2020 

 Werkdagen voornamelijk op woensdag 

 Projectleider voor meer info: Jelinda van den Hoven, Landschapsbeheer Friesland, 0512-
383800 

 
 
Project 6: IVN 
 
Creatieve en kritische pioniers van de IVN Jongerendenktank 
Waarom zou je jouw frisse blik, kritische noten en creatieve bubbels gebruiken voor het oplossen van 
één probleem, als je er meerdere op kunt lossen? IVN Natuureducatie in Midden-Limburg ziet in haar 
omgeving diverse uitdagingen en wil deze graag te lijf gaan samen met een groep trainees. Denk aan 
het betrekken van mensen bij de natuur, hun eigen omgeving en het klimaat. In eerste instantie is 
dat een groep trainees, later hopelijk een jongerendenktank die klaar is voor de toekomst. 



 
Naast een vrijwilligersvergoeding leg je contacten in het werkveld, krijg je trainingen en workshops 
en werk je aan je eigen ontwikkeling en een groener CV. 
 
Je kunt natuurlijk pas goed advies uitbrengen als je alles van dichtbij hebt kunnen bekijken. Daarom 
ga je op bezoek bij IVN-vrijwilligersafdelingen in de regio zodat je verschillende soorten natuurgericht 
vrijwilligerswerk kunt uitproberen en de vrijwilligers kan ontmoeten. Daarna denk je samen na over 
vragen als: 
 
Wat vinden jongeren (jullie dus) van hoe natuurgericht vrijwilligerswerk is ingericht? 
Hoe kun je het voor mensen aantrekkelijk maken om (vaker) vrijwilligerswerk te doen? 
Hoe maak je een denktank voor jongeren interessant? Hoe zou die eruit moeten zien? 
Sta jij te trappelen om een organisatie klaar te stomen voor de toekomst? Schrijf je dan in als 
kritische en creatieve pionier van de IVN Jongerendenktank. 
 
Praktische informatie 

 Standplaats: Roermond, met uitstapjes in deze mooie omgeving 

 Landelijke start- en slotbijeenkomst op 7-9-2019 en 1-2-2020 

 Werkdagen voornamelijk op woensdagen (10:00 – 16:00) 

 Projectleider voor meer info: Cindy Nordhausen, IVN Limburg, c.nordhausen@ivn.nl, 06-5185 
3607 

 
 
Project 7: IVN - Woesteland 
 
Word ook een multi-inzetbare bosadviseur 
Een groep multi-inzetbare bosadviseurs die Nederland doorreist om samen met WoesteLand en 
andere jongeren een bos te onderhouden, een voedselbos aan te leggen of over bestaande Tiny 
Forests te adviseren hoe het staat met het onderhoud. Van september tot en met januari 2020 is dit 
realiteit. Herken jij jezelf wel in zo’n bosadviseur? Of nog niet maar lijkt het je wel interessant om uit 
te proberen? Dan is dit je kans. 
 

 In dit project ga je: 
Eind september een weekend in de natuur werken waar je instructie krijgt over veilig in de 
natuur werken met verschillende gereedschappen. Hier oefen je ook met het overzien van 
andere jongeren terwijl zij in de natuur aan het werk zijn. 

 Ondersteunen bij een evenement tijdens de natuurwerkdag op 2 november 2019. Je helpt 
mee met organiseren en tijdens de dag zelf overzicht houden. En je steekt natuurlijk je 
handen uit de mouwen. 

 In de periode november en december richt je je op bos aanleggen en onderhouden. Je krijgt 
een training in hoe je bossen aanlegt, legt een voedselbos aan en gaat langs bestaande Tiny 
Forests om ze te controleren, een advies uit te brengen over het onderhoud en kleine 
reparaties zelf te doen. 

 Je bedenkt een spin-off voor deze verschillende soorten natuurwerk. Hoe kun je deze 
momenten en locaties gebruiken om meer jongeren te betrekken bij natuur? 

 
Praktische informatie 

 Standplaats: Amsterdam, met uitjes naar bijzondere plekken in Nederland 

 Landelijke start- en slotbijeenkomst op 7-9-2019 en 1-2-2020 

 Werkdagen voornamelijk op vrijdag 



 Projectleider voor meer info: Marit de Koning, Woesteland/IVN Natuureducatie, 
m.de.koning@ivn.nl, 06-22073876 

 
 
Project 8: IVN 
 

Kickstart een duurzaamheids community 
Duurzaamheid. Over de hele wereld staan mensen te trappelen om aan de slag te gaan. Het begint 
bij de mensen thuis, maar ook in hun omgeving kan er van alles. Als ze maar wisten hoe…. Misschien 
heb jij het wel in je om deze groene trein in beweging te krijgen. 
IVN Natuureducatie lanceert in augustus de kalender ‘Een Duurzaam Jaar’. Vol met informatie en tips 
over duurzaamheid, schitterende natuurfoto’s ennnnnn een aantal challenges. Het is fijn als mensen 
met deze kalender aan de slag gaan, maar alleen is ook maar zo alleen. Daarom ga jij als trainee 
helpen met het opzetten van een bruisende community rondom deze kalender. Zo creëer je de vibe 
‘we doen dit samen!’. 
 
Concreet: 

 Je gaat als trainee een online community opzetten voor minstens 500 mensen. De kickstart 
ervoor is de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2019. Je zet een promotiecampagne op 
en voert die uit. 

 Je helpt met het organiseren van een landelijk IVN-evenement over de link tussen natuur en 
duurzaamheid. Het event is voor kalender gebruikers en IVN-leden die bezig zijn met 
duurzaamheid. Het evenement vindt einde januari plaats en de trainees voeren de dag uit. 

Wanneer 
Startdag is 7 september 2019, einddag 1 februari 2020.Wekelijks werk je op woensdagochtend, vanaf 
11 september (muv 2 oktober), 4 uur per dag.Per week ben je ongeveer nog 2 uur bezig met training, 
uitwerking of locatiebezoeken. Op 25 januari vindt het duurzaamheidsevenement plaats. 
 
Praktische informatie 

 Standplaats: Ubbergen (bij Nijmegen) 
 Landelijke start- en slotbijeenkomst op 7-9-2019 en 1-2-2020 
 Werkdagen voornamelijk op woensdagochtend 
 Projectleider voor meer info: Alina Salomon, IVN Natuureducatie, a.salomon@ivn.nl, 06-

49665132 

 
Project 9: IVN 
 
Groene Trainers van de Klimaatcursus 
Meelopen met de klimaatmars, zoveel mogelijk verpakkingsloos boodschappen doen of op vakantie 
met de fiets in plaats van het vliegtuig. Duurzaamheid is een werkwoord! Maar de berg informatie 
over wat wel of niet goed is voor de wereld, is soms nogal groot. Was er maar een manier om 
mensen goed te informeren én te laten zien wat ze zelf kunnen doen…. 
 
Nou, dat kan. Of nouja. Nog niet, maar daar kun jij wel voor zorgen. Bij dit project ga je in een team 
van trainees en leden van IVN Natuureducatie een klimaatcursus maken en geven. Die cursus geeft 
niet alleen goede informatie, maar helpt de cursisten ook op weg met duurzaam bezig zijn. Dus pak 
je positieve vibes en creatieve ideeën uit de kast en ga samen met ons aan de slag. 
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Gedurende 6 maanden (7 september 2019 tot 1 februari 2020) zal je ongeveer 8 uur per week aan dit 
project werken. Op donderdag spreek je met je groep af in (de buurt van) Nijmegen. Gezien de 
samenwerking met vrijwilligers zal je soms een avond of weekenddag ook aan de slag zijn. 
 
Praktische informatie 

 Standplaats: Nijmegen 

 Landelijke start- en slotbijeenkomst op 7-9-2019 en 1-2-2020 

 Werkdagen voornamelijk op donderdagen 

 Mentor voor meer info: Daniek Bosch, IVN Natuureducatie, d.bosch@ivn.nl, 06-82196066 
 


