
Praktijknota  
Natuurintelligentie in 

jongerenwerk: een theoretisch 
en praktisch kader.

Femke Beute, Thomas Albers 
& Agnes van den Berg



Praktijknota     ⬢    Natuurintelligentie in jongerenwerk: een theoretisch en praktisch kader.2

Deze praktijknota is ontwikkeld in het kader van 
het Erasmus + project ‘Nature Intelligence in 
Youth Work’, met financiële steun van het Eras-
mus+ programma, projectnummer 2020-2-NL02-
KA205-003082. 

De projectpartners zijn: Stichting Anatta (Neder-
land), IVN Natuureducatie (Nederland), Kamale-
onte ASD (Italië), Zavod Ambitia (Slovenië) en Čia 
Čekija — Natural Spirit (Tsjechië)

De volledige rapporten met beschrijvingen van 
het theoretisch en praktisch kader en andere do-
cumenten zijn beschikbaar via de website van het 
project: www.natureintelligence.eu

Projectidee en coördinatie: Dr. Thomas Albers en 
Prof. Dr. Agnes van den Berg. 

Tekst: Dr. Femke Beute, Dr. Thomas Albers en 
Prof. Dr. Agnes van den Berg

Grafisch ontwerp: Darjan Bunta

Vertaling: auteurs

Contactpersoon voor meer informatie: Thomas 
Albers (thomas@anattafoundation.org)

Dit document als volgt citeren: Beute, F., Albers, 
T. & Van den Berg, A.E. (2022). Praktijknota. Na-
tuurintelligentie in jongerenwerk: een theoretisch 
en praktisch kader. Aalten: Anatta Foundation

Afbeeldingen: Freepik.com

Copyright © 2022 de auteurs. De inhoud, of 
delen ervan, kan gratis worden gebruikt voor 
niet-commerciële doeleinden, met vermelding 
van de auteurs. 

De steun van de Europese Commissie voor de 
productie van deze publicatie betekent niet dat 
zij de inhoud goedkeuren. De inhoud van dit ver-
slag geeft de standpunten van de auteurs weer. 
De Commissie kan niet aansprakelijk worden ge-
steld voor de manier waarop gebruik wordt ge-
maakt van de hierin opgenomen informatie.



3

Inleiding 
Jongeren hebben in toenemende mate te kampen 
met mentale gezondheidsproblemen [1].  Met 
name de recente lockdowns in de meeste EU lan-
den hebben geleid tot een dramatische  verslech-
tering van de mentale gezondheid van jongeren 
[2]. Veel van hen zochten in de Corona-periode 
de natuur op om te herstellen van stress en om 
hun vrienden te ontmoeten [3-5]. Het is algemeen 
erkend en aangetoond in wetenschappelijk on-
derzoek dat het doorbrengen van tijd in en met 
de natuur de mentale gezondheid en het welzijn 
ondersteunt [6, 7].  

Het bevorderen van de mentale gezondheid en 
het welzijn van jongeren is één van de elf doelen 
van de nieuwe EU-strategie voor jongeren (2019-
2027), die samen met jongeren is ontwikkeld 
(www.youthgoals.eu). Een ander belangrijk doel is 
het tot stand brengen van een samenleving waarin 
alle jongeren zich inzetten voor het milieu en het 
klimaat, en dat zij in staat zijn om een verschil te 
maken in hun eigen dagelijkse leven. Het concept 
Natuurintelligentie (Nature Intelligence, of de af-
korting NQ) draagt bij aan het verwezenlijken van 
deze EU-doelstellingen via het versterken van de 
verbondenheid van jongeren met de natuur. Het 
dient als middel om hun eigen geestelijke gezond-
heid en welzijn te verbeteren én om actief bij te 
dragen aan een groener en duurzamer Europa. 

Deze praktijknota geeft een korte introductie van 
het concept Natuurintelligentie voor professio-
nals die zich bezighouden met jongerenwelzijn 
en natuur- en milieueducatie en andere belang-
hebbenden in de sector. De jongerenwerksector 
heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in zowel 
het bevorderen van de mentale gezondheid en het 
welzijn van jongeren als bij het bevorderen van mi-
lieuvriendelijk gedrag. Deze twee ambities komen 
samen in het concept Natuurintelligentie en de 
bijbehorende richtlijnen voor het ontwikkelen van 
activiteiten en programma’s. 

Het idee achter Natuurintelligentie is dat een ster-
kere verbinding met de natuur kan bijdragen aan 
de ontwikkeling van jongeren op cognitief, emo-
tioneel en spiritueel vlak. Meer in het algemeen 
zorgt zo’n natuurverbinding voor meer aansluiting, 
betrokkenheid, en versterking:

• Aansluiting: Sterk verbonden zijn met de na-
tuur ondersteunt niet alleen iemands eigen 
persoonlijke gezondheid en welzijn, maar ver-
sterkt ook de verbinding met andere mensen, 
omdat mensen net als alle andere levende 
wezens ook onderdeel zijn van de natuur.

• Betrokkenheid: Sterk verbonden zijn met de 
natuur leidt tot een hogere mate van betrok-
kenheid bij de natuurlijke omgeving, en een 
grotere bereidheid om deze te beschermen 
door milieuvriendelijk gedrag. 

• Versterking: Verbonden zijn met de natuur 
versterkt op de natuur gebaseerde compe-
tenties en vaardigheden, waardoor jongeren 
meer in hun eigen kracht komen te staan en 
ze beter in staat zijn om deze vaardigheden te 
gebruiken om actieve (inter)nationale milieu-
bewuste burgers te worden.

Deze praktijknota is ontwikkeld in het kader van 
het Erasmus+ project ‘Nature Intelligence in Youth 
Work’. Het geeft een samenvatting van het The-
oretisch kaderi en de Handleiding voor jongeren-
werkersii. Deze en andere outputs van het project, 
zoals een zelf-test om je eigen Natuurintelligen-
tie-profiel vast te stellen en een online training, zijn 
gratis toegankelijk via  www.natureintelligence.eu. 

i Van den Berg, A.E. & Albers T. (2022). Nature Intelligence 
in Youth Work: Conceptual model, measurement scale 
and critical success factors. Aalten: Anatta Foundation. 

ii  Van den Berg, A.E., Paci, A., Kosková, H., Murn, K., 
Salmeri F. & Albers T. (2022). Nature as a teacher in 
youth work. Manual for promoting Nature Intelligence 
in non-formal education programmes to connect young 
people with nature. Aalten: Anatta Foundation. 
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Achtergrond en belang
Wat is Natuurintelligentie?

Het concept ‘Natuurintelligentie’ is erop gericht 
om de verbinding van jongeren met de natuur te 
herstellen en te bevorderen. Natuurintelligentie 
wordt gedefinieerd als:

Een multidimensionale set van menselijke 
kwaliteiten om op een cognitieve, 
emotionele en spirituele manier 
verbinding met de natuur te maken, en 
om deze kwaliteiten actief te gebruiken 
om zowel het persoonlijke en sociale 
welzijn als het welzijn van de natuur en de 

planeet te ondersteunen.

Er is veel discussie over waar intelligentie eigenlijk 
vandaan komt: zijn we geboren met een bepaalde 
intelligentie, of verwerven we het gedurende ons 
leven? Men is het er inmiddels over eens dat zowel 
erfelijkheid als de wisselwerking met de sociale 
en fysieke omgeving de intellectuele intelligentie 
of IQ bepalen. Maar intellectuele intelligentie al-
leen is niet genoeg om te voorspellen of iemand 
het goed zal doen in het leven of niet. Vooral in 
de complexe 21e eeuw zijn meerdere aspecten 
van intelligentie nodig om het het beste uit jezelf 
boven te kunnen halen en een zinvolle bijdrage te 
kunnen leveren aan de samenleving. Daarom is er 
steeds meer aandacht voor sociale en emotionele 
intelligentie, naast intellectuele intelligentie [8-
11]. Natuurintelligentie vult dit rijtje aan als een 
vorm van menselijke intelligentie die betrekking 
heeft op het vermogen om op meerdere manieren 
verbonden te zijn met de natuur. Het concept om-
vat een holistisch perspectief op Natuurintelligen-
tie, wat zoveel wil zeggen als dat het:
• een combinatie is van erfelijke factoren en 

verworven vaardigheden. Het kan dus worden 
versterkt door educatieve programma’s.

• cognitieve, emotionele en spirituele compe-
tenties combineert die leiden tot gedrag. Het 
wordt daarom gezien als een breed scala aan 
verschillende kwaliteiten van menselijke na-
tuurervaring.

• het beschouwd wordt als een emergente ei-
genschap, wat betekent dat het meer is dan 
een losstaande verzameling competenties. 
Het kan worden vergeleken met water dat ei-
genschappen bezit die heel anders zijn dan de 
afzonderlijke elementen, zuurstof en waterstof. 

Waarom is 
Natuurintelligentie 
belangrijk?

Jongeren raken steeds meer verwijderd van hun 
natuurlijke omgeving door allerlei ontwikkelingen, 
waaronder verstedelijking en een toename van 
het schermgebruik. Tegelijkertijd vormen men-
tale gezondheidsproblemen wereldwijd één van 
de belangrijkste gezondheidslasten, en jongeren 
vormen hierbij geen uitzondering [12]. Onderzoek 
toont aan dat contact met natuurlijke omgevingen 
en natuurlijke elementen de geestelijke gezond-
heid [6], cognitieve prestaties, zelfregulering en 
academische prestaties [13-15] en het zelfvertrou-
wen, de zelfeffectiviteit en veerkracht van kinde-
ren en adolescenten kan verbeteren [13]. Daar-
naast zijn natuurervaringen op jonge leeftijd ook 
een belangrijke voorspeller van milieuvriendelijk 
gedrag in het volwassen leven [16-18] en kan het 
ook leiden tot meer prosociaal gedrag [19]. Het 
vinden van manieren om jongeren weer in con-
tact te brengen met de natuur kan dus leiden tot 
verbetering van het individuele welzijn, de maat-
schappelijke gezondheid en mogelijk zelfs tot een 
duurzamere toekomst [16, 18, 20].

Hoe verhoudt 
Natuurintelligentie zich tot 
andere relevante theorieën?

Het concept Natuurintelligentie heeft een aantal 
raakvlakken met bestaande theorieën over intel-
ligentie en natuurverbondenheid. Met name drie 
perspectieven zijn relevant (zie tabel 1 voor een 
overzicht): het educatieve, het ecologische en het 
op de natuur gebaseerde perspectief. 
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In de educatieve wereld wordt veel gewerkt met 
Gardner’s theorie van multipele intelligenties [21] 
Het idee van deze theorie is dat ieder kind (of jon-
gere) intelligent is, op zijn of haar eigen manier. 
Eén van de intelligenties in de theorie van Gard-
ner is de ‘naturalistische intelligentie’. Deze vorm 
van intelligentie houdt in dat je interesse hebt in 
de natuur, er veel van weet, en er ook veel mee 
bezig bent. Op een cognitieve, meer bedachtzame 
manier. In zijn latere werk bespreekt Gardner ook 
nog de ‘existentiële intelligentie’. Deze vorm van 
intelligentie gaat over het kunnen gebruiken van 
intuïtie, gedachten en meta-cognitie om existenti-
ele vragen te stellen en te beantwoorden. 

Vanuit een ecologisch perspectief stelde Goleman 
voor om Gardner’s naturalistische intelligentie te 
combineren met het idee van emotionele intelli-
gentie. Het resultaat hiervan, de ‘ecologische in-
telligentie’ [22], is dat mensen empathie voelen 

met de natuurlijke wereld en angst voelen bij het 
denken over de ‘pijn’ die de planeet heeft door-
staan. Tot slot wordt de natuur al sinds de tijd van 
de vroegere Griekse filosofen beschouwt als inhe-
rent intelligent. Deze zienswijze wordt beschreven 
in het concept ‘intelligentie in de natuur’. 

Natuurintelligentie onderscheidt zich van deze be-
staande concepten door een breder, multidimen-
sionaal perspectief te bieden dat betrekking heeft 
op de cognitieve, emotionele en spirituele aspec-
ten van de verbondenheid met de natuur. Boven-
dien kan deze verbondenheid met de natuur inge-
zet worden om individuele welzijn te behouden en 
te bevorderen, en om milieuvriendelijk gedrag te 
stimuleren.

Tabel 1 geeft een overzicht van deze vergelijkbare 
concepten en hun overeenkomsten en verschillen 
met Natuurintelligentie.

Tabel 1. Overeenkomsten en verschillen van Natuurintelligentie met andere vergelijkbare concepten.

Overeenkomsten Verschillen
Educatieve 
perspectief

Naturalistische 
intelligentie

Natuurintelligentie omvat alle 
elementen van naturalistische 
intelligentie

Natuurintelligentie legt meer nadruk op 
de emotionele/affectieve en spirituele 
relatie met de natuur

Natuurintelligentie omvat hogere-orde 
cognitie (bijv. leren, zelfregulering), 
terwijl naturalistische intelligentie zich 
alleen richt op lagere-orde cognitie (bijv. 
observatie)

Natuurintelligentie omvat ook het 
vermogen om je vanuit verbondenheid 
met natuur in te zetten  voor het 
verbeteren van gezondheid en 
welzijn van jezelf en de planeet – zo’n 
actie dimensie mist in het concept 
Naturalistische Intelligentie

Existentiële 
intelligentie

Beide zijn gerelateerd aan spiritualiteit Existentiële intelligentie is breder dan 
Natuurintelligentie en is niet specifiek 
gericht op de natuur 

Ecologisch 
perspectief

Ecologische 
intelligentie

Natuurintelligentie deelt de emotionele 
verbinding met de natuur met 
ecologische intelligentie 

Beide delen ook het belang van 
de verbinding met de natuur voor 
milieuvriendelijk gedrag

Ecologische intelligentie erkent niet 
de voordelen van verbinding met de 
natuur voor individuele gezondheid en 
welzijn, terwijl dit deel uitmaakt van 
Natuurintelligentie

Natuurgebaseerd 
perspectief

Intelligentie in de 
natuur

Beiden erkennen dat de natuur 
intelligent kan zijn

Intelligentie in de natuur is een 
kenmerk van de natuur, terwijl 
Natuurintelligentie een kenmerk is van 
de mens
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Determinanten van 
Natuurintelligentie

Natuurintelligentie omvat vier dimensies die bepa-
len in hoeverre iemand verbonden is met natuur: 
cognitie (hoofd), emotie (hart), spiritualiteit (on-
derbuik) en actie (handen). 

Cognitie verwijst naar de meer ‘klassieke’ compe-
tenties van natuuronderwijs (zoals het leren van 
de namen van planten en dieren) maar ook naar 
meer ervaringsgerichte competenties. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan nieuwsgierigheid naar wat er 
gaande is in de natuur en het verwerven van de 
praktische vaardigheden die nodig zijn om te ge-

dijen en te overleven in natuurlijke omgevingen 
zonder moderne hulpmiddelen. 

Bij de emotie dimensie gaat het in de eerste plaats 
om het ervaren van de blijdschap die het geeft om 
(vanuit je hart) verbonden te zijn met de natuur. 
Daarnaast gaat het ook om het omarmen van zo-
wel de positieve als de minder positieve ervaringen 
met de natuur zoals slecht weer of vervelende in-
secten. Dit laatste aspect vereist een ruimdenken-
de houding. Openstaan voor direct, ‘belichaamd’ 
contact met de natuur helpt bij het opbouwen van 
veerkracht en weerbaarheid om om te gaan met 
negatieve aspecten van de natuur en zorgt voor 
een diepe emotionele verbinding.

Tabel 2. Overzicht van de vier verschillende dimensies van NQ en hun competenties

Hoofd
Cognitie

Hart
Emotie

Onderbuik
Spiritualiteit

Handen
Actie

Begrip Verbinding Overstijging Gezondheid

Kennis en een intuïtief 
begrip van de dimensies, 
elementen, patronen en 
processen van de natuur

Het vermogen om 
verbinding te maken met de 
natuur, om te zorgen voor 
andere levende wezens, 
om te leven in harmonie en 
evenwicht met de natuur, en 
om jezelf te identificeren als 
onderdeel van de natuur

Een  ‘flow experience’ (ook 
wel ‘magische momenten’ of 
‘piekervaringen’ genoemd) 
waarbij je je opgetild en 
verbonden voelt met iets 
groters

Herkennen en gebruiken 
van de ontspannende en 
versterkende kwaliteiten 
van de natuur voor 
zelfregulering en geestelijke 
gezondheid

Nieuwsgierigheid Omarming Mindfulness Betrokkenheid

Interesse in de natuur en 
bewustzijn van de intrinsieke 
waarde van de natuur

Een directe verbinding 
met de natuur door fysiek 
contact, wat ook inhoudt 
dat je weerbaar bent 
tegen  meer ongunstige 
omstandigheden in de 
natuur zoals slecht weer of 
modder

Een bewuste zintuiglijke 
ervaring van de natuur 
hebben

Gemotiveerd en in staat zijn 
om acties te ondernemen 
die de planeet groener en 
duurzamer maken

Outdoor- 
vaardigheden Ruimdenkendheid Authenticiteit Samen zijn

Praktische kennis en 
basisvaardigheden hebben 
om buiten te verblijven en in 
de natuur te zijn

Een ruimdenkende houding 
hebben en genieten van 
alle aspecten van de natuur, 
zelfs de dingen die eng of 
walgelijk kunnen zijn

Het vermogen om trouw 
te zijn aan jezelf, om een 
authentiek persoon te zijn 
die geleid wordt door eigen 
innerlijke principes

De natuur kiezen als een 
plek om tijd door te brengen 
met vrienden en familie 
en een gedeelde interesse 
voor de natuur gebruiken 
om banden met vrienden te 
versterken
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De spirituele dimensie voegt een gevoel vanuit in-
tuïtie of onderbuik toe, waarbij het draait om het 
het besef dat de natuur levend en intelligent is, en 
groter dan wijzelf. De competenties die hierbij ho-
ren zijn het ervaren van ‘flow’ of het hebben van 
magische momenten in de natuur (transcenden-
tie), mindfulness, en authenticiteit. 

De cognitieve, emotionele en spirituele dimensie 
komen samen in de actie dimensie. Deze omvat 
competenties die kunnen worden gebruikt om de 
geestelijke gezondheid en zelfregulering te verbe-
teren, meer betrokken te zijn bij de mensen om 
ons heen en meer bereid te zijn tot milieu- en kli-
maatvriendelijk gedrag. 

Natuurintelligentie is het uiteindelijke resultaat 
van het hebben van competenties in al deze vier 
domeinen. Het kan worden gezien als een ‘emer-
gente eigenschap’, wat betekent dat het meer is 
dan de som der delen. Met andere woorden, Na-
tuurintelligentie komt vanzelf bovendrijven wan-
neer  iemand vaardigheden en competenties heeft 
verworven binnen alle vier de dimensies van Na-
tuurintelligentie (hoofd, hart, onderbuik, handen). 
Meer poëtisch gezien kan NQ worden vergeleken 
met een regenboog die onder specifieke omstan-
digheden begint te schijnen, als je je op de juiste 
tijd en plaats bevindt. Tabel 2 toont de beschrij-
ving van de vier dimensies van Natuurintelligentie 
en de drie competenties die in elke dimensie zijn 
opgenomen. Figuur 1 illustreert het concept in de 
vorm van een ‘bloemmodel’.

Figuur 1. Bloemmodel van NQ
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Natuur als leermeester: 
Het bevorderen van de 
Natuurintelligentie van 
jongeren
Hoe kan je in de praktijk aan de slag gaan met het 
bevorderen van Natuurintelligentie bij jongeren? 
We denken dat de ‘Intelligentie van de natuur’ 
hierbij een bruikbaar aanknopingspunt biedt. 
Mensen hebben sinds oudsher de natuurlijke we-
reld zelf vaak als intelligent beschouwd. Daarnaast 
gebruiken mensen de natuur vaak als een bron van 
reflectie en een metafoor voor levenssituaties. De 
natuur zelf kan daardoor gezien worden als leraar, 
facilitator en inspirator. Een breed scala aan na-
tuurprincipes kan worden gebruikt om Natuurin-
telligentie in jongerenwerk te bevorderen. Vier 
hiervan lichten we hieronder kort toe: heelheid, 
diversiteit, cycli, en krachten. Deze dimensies van 
de natuur kunnen worden gebruikt om te onder-
wijzen, te inspireren en te reflecteren. 

Heelheid verwijst naar de samenhang in de na-
tuur. Het grotere geheel van een evenwichtig na-
tuurlijk (eco)systeem kan niet worden opgesplitst 
of verdeeld in haar delen, waarbij elk afzonderlijk 
element (groot en klein) bijdraagt aan het even-
wicht. Heelheid is een kernprincipe van holistisch 
onderwijs, een onderwijsfilosofie die er vanuit 
gaat  dat elke persoon identiteit, betekenis en doel 
vindt in het leven door verbindingen met de ge-
meenschap, de natuurlijke wereld en spirituele 
waarden zoals mededogen en vrede.

De natuur heeft ook diversiteit nodig om goed te 
functioneren, waardoor ze bestand is tegen veran-
derende omstandigheden. Als mens worden we 
vaak geleerd om te denken in beperkte middelen 
en eindige oplossingen en systemen. De natuur 
daarentegen gaat uit van overvloedigheid. De di-
versiteit van de natuur kan leiden tot een meer co-
operatieve levensstijl in tegenstelling tot een meer 
concurrerende levensstijl. Als onderdeel van de in-

telligentie van de natuur is er een continue stroom 
van dingen, niets blijft daardoor ooit hetzelfde. 

Er is continue groei in de natuur en alle processen 
gaan door een of meer cycli; de cyclus van dag en 
nacht, verschillende seizoenen en cycli van groei 
en verval en leven en dood. Deze cycli kunnen 
worden ingebed in jeugdprogramma’s en worden 
gebruikt om na te denken over de levenscyclus of 
andere belangrijke levenssituaties. Het kan ook 
belangrijk zijn voor de moderne jeugd om op-
nieuw verbinding te maken met deze cycli, zoals 
door het eten van produkten uit het seizoen en het 
volgen  van een gezonde slaap/waakcyclus. 

Ten slotte bezit de natuur veel verschillende vitale 
krachten. Deze kunnen sterk en levensverande-
rend zijn, zoals een natuurramp, of subtieler en 
vaak aangenamer, zoals een koele bries op een 
warme zomerdag. Jongerenprogramma’s kunnen 
de krachten van de natuur gebruiken om duidelijk 
te maken hoe ze stemming beïnvloeden, continue 
groei tot stand brengen of creativiteit vergroten.

Voor elk principe hebben we ontwerprichtlijnen 
bedacht voor de toepassing van dat principe in 
programma’s voor jongerenwerk. Deze worden 
weergegeven in tabel 3. De cycli van de natuur 
kunnen bijvoorbeeld de cycli van het leven illustre-
ren die een persoon doormaakt. Dit kan jongeren 
leren dat zich slecht voelen (het hebben van een 
‘crisis’) deel uitmaakt van de levenscyclus, wat 
soms een onvermijdelijk onderdeel is van groei die 
leidt tot positieve resultaten. Een andere richtlijn 
‘wees coherent en authentiek’ met betrekking 
tot de heelheid van de natuur verwijst naar de rol 
van de jongerenwerker en het belang dat zij be-
trouwbaarheid en inspirerend zijn voor jongeren. 
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Dit betekent ook dat je zo veel als kan ‘uitoefent 
wat je verkondigt’, door bijvoorbeeld gezond eten 
te geven tijdens jongerenprojecten en verspilling 
te verminderen. Een meer gedetailleerde beschrij-
ving van alle richtlijnen en de implementatie van 
de natuur als leraar is te vinden in het handboek 
voor jongerenwerkersiii.

Bij het ontwerpen of verbeteren van programma’s 
die gericht zijn op het ontwikkelen van Natuurin-
telligentie, kun je werken volgens deze principes 
en richtlijnen. Er moet wel bij vermeld worden dat 
de principes en richtlijnen niet meer dan sugges-

ties zijn voor de manier waarop Natuurintelligen-
tie in jongerenwerk in de praktijk toegepast kan 
worden. Ze kunnen aangepast, uitgebreid en inge-
zet worden volgens de doelstellingen en contexten 
van individuele programma’s en activiteiten. Wat 
wel belangrijk is: probeer om elk van de vier ele-
menten (hoofd, hart, onderbuik en handen) aan 
bod te laten komen, zodat het een  ‘natuurintelli-
gent programma’ wordt.  

Tabel 3. Overzicht van de vier natuurdimensies die de NQ kunnen bevorderen, 
waaronder enkele voorbeelden en richtlijnen

iii Deze jeugdwerkerhandleiding is gratis toegankelijk op 
www.natureintelligenc.eu/publications/

Heelheid Diversiteit Cycli Krachten

Beschrijving

De kwaliteit van de 
natuur als een geheel, 
één entiteit die niet 
in delen kan worden 
opgesplitst of verdeeld. 

De natuur is gebaseerd 
op overvloed en 
vrijgevigheid (in 
tegenstelling tot 
wat mensen vaak 
veronderstellen: 
schaarste)

De cycli van de natuur 
zijn zelfvoorzienend en 
zelfregulerend 

De natuur omvat vitale 
krachten en krachten 
die existentieel (sterk) 
kunnen zijn (en 
levensveranderend), 
maar ook subtiel (en 
vaak aangenamer)

Voorbeeld

De natuur is een 
onderling verbonden 
organisme, waarbij 
elk onderdeel een 
specifieke rol speelt, 
inclusief de mens, 
bijvoorbeeld in 
voedselketens

Diversificatie van 
ecosystemen, waar 
(bv.) planten en 
soorten overvloedige 
hulpbronnen genereren 
om te delen

Het verstrijken van de 
seizoenen, dag/nacht 
cycli

Sterk: 
vulkaanuitbarsting, 
stormachtige wind.

Subtiel: zonsopgang, 
een koele wind

Richtlijnen

Verbinding maken Wees je bewust 
van verschillende 
zienswijzen

Respecteer 
verschillende fasen van 
cycli

Verbinding maken met 
de krachten van de 
natuur

Alle elementen 
opnemen

Luister naar de wijsheid 
van de ‘gehele kring’

Zie crisis als een 
natuurlijke fase

Wees creatief

Wees coherent en 
authentiek

Betrek alle zintuigen Regeneratie toestaan Ondersteuning van 
transformatie

Onderkennen van 
fundamentele 
ontwikkelingsbehoeften

Vier complementariteit Gebruik patronen Maak ruimte voor magie 
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Het meten van 
Natuurintelligentie

Als praktisch hulpmiddel voor jongerenwerk heb-
ben we een vragenlijst, de NQ-36, ontwikkeld om 
de Natuurintelligentie in beeld te brengeniv. Deze 
vragenlijst bestaat uit in totaal 36 stellingen, drie 
voor elk van de twaalf competenties. De vragen-
lijst kan worden gebruikt om een individueel Na-
tuurintelligentie-profiel te maken en om jongeren 
en hun jongerenwerkers te helpen de domeinen 
en competenties te identificeren die het meest 
ontwikkeld zijn versus waar er nog ruimte is voor 
groei. Het kan ook worden gebruikt om persoonlij-
ke leerdoelen te ontwikkelen of voor een analyse 
van de leerbehoeften. De stellingen zijn speciaal 
ontworpen voor jongeren van 16 tot 30 jaar en 
kunnen ook gebruikt worden om de effectiviteit 
van een jeugdprogramma te meten, met vragen-
lijsten die afgenomen worden voor en na het jon-
gerenprogramma. Uitspraken zijn bijvoorbeeld: ‘Ik 
verdwaal niet gemakkelijk in de natuur’, voor de 
competentie ‘outdoor-vaardigheden’ binnen de 
cognitieve dimensie. In de handleiding van de jon-
gerenwerkers worden meer suggesties gegeven 
om het programma en het individuele leerproces 
te evalueren en na te denken. Ook is er een gratis 
online trainingv beschikbaar om je eigen Natuurin-
telligentie verder competenties te ontwikkelen. 

Jongerenwerkorganisaties 
als plaats voor het 
bevorderen van 
Natuurintelligentie

Het gebruik van de natuur als leraar past goed 
binnen niet-formele onderwijsprogramma’s. Deze 
aanpak kan worden opgenomen in bijvoorbeeld 
outdoor- en milieueducatieprogramma’s, maar 
ook in jongerenwerk dat plaatsvindt in binnen-
stedelijke- en binnenomgevingen. Er zijn al veel 
bestaande programma’s en de in dit project ont-
wikkelde richtlijnen kunnen worden ingebed (of 
geïntegreerd) in een nieuw of bestaand program-
ma ter bevordering van Natuurintelligentie ter ver-
betering van zowel het welzijn van jongeren als het 
welzijn van de ecosystemen van de aarde. De Na-
tuurintelligentie vragenlijst kan worden gebruikt 

iv De volledige vragenlijst, inclusief score-instructies, is te 
vinden op www.natureintelligence.eu

v Zie www.natureintelligence.eu/online-training-course/

om de effectiviteit van het programma te beoor-
delen door de vragenlijst voor en na het program-
ma af te nemen en het verschil tussen de scores 
voor en na het programma te berekenen.

Toepassing van 
Natuurintelligentie in 
jeugdwerk: Lessen uit 
milieu-educatie

Milieu-educatie is een overkoepelende term die 
twee brede perspectieven omvat, één die zich 
richt op natuureducatie (d.w.z. het verkrijgen van 
een beter begrip van de natuur) en één op duur-
zame ontwikkeling (d.w.z. het bevorderen van 
pro-milieugedrag). Er is veel algemene kennis bin-
nen dit domein die relevant is voor het bevorderen 
van Natuurintelligentie. Een deel van deze kennis 
is gebaseerd op  de literatuur over de herstellende 
effecten van de natuur (d.w.z. het vermogen van 
de natuur om gezondheid en aandacht [23, 24] te 
herstellen) en onderzoek naar wildernistherapie-
en voor kinder- en jeugdzorg [25, 26]. Tabel 4 geeft 
een overzicht van enkele van de algemene lessen 
uit milieu-educatieve programma’s die betrekking 
hebben op één of meer van de vier dimensies van 
Natuurintelligentie.
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Tabel 4. Overzicht van lessen uit de praktijk van milieu-educatie voor 
het bevorderen van de vier dimensies van NQ

Lessen uit milieu-educatie

Cognitie 

• Er zijn verschillen in voorkeuren voor de leerstijl, sommige leerlingen 
houden ervan om bij de hand genomen te worden, terwijl anderen 
graag zelfstandig dingen verkennen [27]

• Programma’s zouden niet te gestructureerd moeten zijn (bv. vragenlijsen 
etc. worden vaak niet gewaardeerd) [28]

Emotie

• Tijdens de adolescentie is er vaak een dip in de verbondenheid met de 
natuur (vanwege hormonale veranderingen die leiden tot een grotere 
interesse in sociale interacties) [29]. Maar verbondenheid met de natuur 
kan in deze leeftijdsgroep worden verhoogd door milieu-educatie [30]

• Het type omgeving heeft invloed op hoe goed je je kunt verbinden 
met natuur. Bijvoorbeeld, landelijke omgeving, kustgebieden en meer 
ongerepte natuurgebieden kunnen een versterkend effect hebben [31]

• Blijvend, direct contact met de natuur is belangrijk, vooral voor 
stedelijke jongeren [32]

Spiritualiteit
• ‘Piekervaringen’ zijn belangrijk voor spiritualiteit en kunnen worden 

verkregen door flow-ervaringen, significante levenservaringen, sublieme 
ervaringen en magische momenten [33-37]

Actie

• Natuurlijke omgevingen kunnen stress en angst verminderen en de 
stemming, vitaliteit, zelfregulerend vermogen en aandachtsvermogen 
verbeteren 

• De voordelen van blootstelling aan de natuur voor de gezondheid 
worden versterkt door gelijktijdige blootstelling aan daglicht (en door 
een gebrek aan blootstelling aan elektrisch licht/schermapparatuur)
[38, 39]. Bovendien hebben jongeren die normaal gesproken een hoog 
schermgebruik hebben vaak het meeste baat bij natuurprogramma’s 
[40]

• Niet alle natuurlijke omgevingen beïnvloeden gezondheid en 
welzijn op dezelfde manier. Vooral de specifieke kenmerken, of 
eigenschappen, van de omgevingen kunnen een verschil maken[41]. 
Gebieden met veel dichte vegetatie kunnen bijvoorbeeld negatieve 
effecten hebben[42], terwijl kustgebieden meer voordelen hebben 
dan binnenwatergebieden[43]. Bovendien zijn de effecten sterker in 
aangename en onbedreigende omgevingen 

• Het combineren van blootstelling aan de natuur met mindfulness 
oefeningen moet met zorg gedaan worden, omdat deze oefeningen de 
ervaring met de natuur minder spontaan kunnen maken en een grotere 
cognitieve belasting kunnen geven. Dat kan de natuur zelfs minder 
herstellend en gezond maken [44]

• ‘Open groepen’ (met een constante stroom van nieuwe leden) scoren 
vaak beter op gunstige resultaten (zoals gedragsobservaties, persoonlijke 
effectiviteit, locus of control, klinische maatregelen) dan gesloten 
groepen. Gesloten groepen zijn echter beter voor het bevorderen van 
zelfrespect
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Algemene succesfactoren voor NQ programma’s
• Langerdurende programma’s produceren lan-

gerdurende effecten [44]
• Een goede voorbereiding en opvolging verbe-

tert de kwaliteit [45]
• Gedeelde ervaringen en de onderwijzer als 

rolmodel zijn belangrijk [46]
• Meisjes reageren anders dan jongens. Meisjes 

moeten vaak sociale acceptatie voelen voor-
dat ze openstaan voor het programma [27]

• Direct fysiek en zintuiglijk contact met de na-
tuur versterkt de effecten [32, 47].

• Voor alle competenties is het belangrijk dat 
jongeren ook ongestructureerde vrije tijd in 
de natuur hebben. Te veel georganiseerde 
activiteiten kunnen de mogelijkheden om 
‘coping’-vaardigheden te ontwikkelen en ma-
gische momenten te ervaren belemmeren. 
Daarnaast kan het ook te veel cognitieve be-
lasting geven voor de deelnemers [47].

Deze praktijknota introduceert het concept Na-
tuurintelligentie, waarom dit concept belangrijk 
is en hoe het toegepast kan worden in de jongen-
werksector. De praktijknota bevat richtlijnen voor 
de toepassing van de intelligentie van de natuur 
als leraar en een kader binnen jongerenwerk om 
de verbinding van de moderne jeugd met de na-
tuur te herstellen en daarmee Natuurintelligentie 
te vergroten. Natuurintelligentie wordt op haar 
beurt verondersteld om van vitaal belang te zijn 
voor de (mentale) gezondheid van jongeren, hun 
maatschappelijke participatie en voor de bevorde-
ring van een duurzamere samenleving.

• Er moet een goed evenwicht gevonden wor-
den tussen groups- en individuele activitei-
ten. Voor adolescenten zijn sociale interacties 
in de natuur belangrijk. Er moet echter ook 
enige gelegenheid zijn voor tijd alleen in de 
natuur, om reflectie en introspectie mogelijk 
te maken [47, 48].

• Overmatige angst voor de natuur kan de effec-
tiviteit van het programma belemmeren [49, 
50]. Daarom moeten potentiële angsten wor-
den erkend en aangepakt worden als onder-
deel van het programma. Bijvoorbeeld door 
het introduceren van geleidelijke blootstelling 
aan angstopwekkende elementen en situaties.

• Een zorgvuldige afweging van de omgeving van 
het programma is ook noodzakelijk, en diver-
siteit in de gekozen omgevingen is optimaal. 
Jongerenwerkprogramma’s worden vaak geor-
ganiseerd in de wildernis die zeer geschikt zijn 
voor sommige competenties (bijvoorbeeld het 
opbouwen van outdoor-vaardigheden), maar 
voor anderen (bijv. ontspanning en samenzijn) 
kan het beter zijn om in meer vertrouwde na-
tuurlijke omgevingen te zijn.

Conclusie
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