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Welkom aan alle lezers!  
In de huidige wereld van oneindige technostress en 
schermverslaving verliezen jongeren steeds meer 
hun verbinding met de natuur. Deze handleiding 
introduceert het concept Natuurintelligentie 
(NQ) als inspiratiebron voor jongerenwerkers om 
jongeren (15-25 jaar) (opnieuw) te verbinden met 
de natuur.

Voor wie is deze 
handleiding?  
We reiken uit naar alle jongerenwerkers, onderwijzers, 
begeleiders, vrijwilligers of programmaontwikkelaars 
die de ‘natuur als leermeester’ willen gebruiken 
om de kwaliteit en impact van niet-formele 
onderwijsprogramma’s te verrijken. Deze 
programma’s omvatten milieu-educatie en andere 
outdoorbenaderingen, zoals scoutingclubs, maar 
kunnen zich ook uitstrekken tot meer algemeen 
jongerenwerk in stedelijke en binnenomgevingen, 
bijvoorbeeld gemeenschapscentra, jongerencentra, 
kunst- en ambachtsprogramma’s en andere 
initiatieven. Tevens kan de inhoud ook worden 
toegepast op programma’s ter verbetering van het 
welzijn van jongeren die de natuur als hoofdthema 
gebruiken. 

Doel van deze handleiding
In deze handleiding geven we  inhoud en 
inspiratie voor het ontwikkelen van niet-formele 
onderwijsprogramma’s en activiteiten die gericht 
zijn op het bevorderen van natuurverbinding in 
jongerenwerk, evenals het verzorgen van de eigen 
natuurintelligentie van jongeren om verbinding 
te maken met de natuur en hen te stimuleren 
deze verbinding te gebruiken voor hun eigen 
gezondheid en de gezondheid van de planeet. Je 
kunt de ideeën in deze handleiding gebruiken als 
basis voor nieuwe programma’s en activiteiten of 
om bestaande programma’s te verrijken. Je kunt de 
inhoud van deze handleiding gebruiken, ongeacht 
je eigen ervaring met op natuur gebaseerde 
onderwijsprogramma’s. De inhoud is ontworpen 
om universeel toepasbaar te zijn, zodat je vanaf 
nul kunt beginnen of bestaande programma’s kunt 
uitbreiden. 

Niet-formeel onderwijs
Als lezer van deze handleiding ben je  waarschijnlijk 
bekend met het concept van niet-formeel 
onderwijs. Onthoud dat het hierbij gaat om een 
ervaringsgerichte benadering van jongerenwerk 
die zich buiten het formeel onderwijssysteem 
afspeelt. Dit kan plaatsvinden in verschillende 
omgevingen en situaties en het gaat daarbij altijd 
om doelbewuste, vrijwillige en actieve deelname. 
De leerbehoeften, wensen en belangen van de 
deelnemers staan daarbij vaak centraal en zijn 
vaak leidend. Over het algemeen is de aanpak 
holistisch en daarom zijn de geboden ervaringen 
gericht op het betrekken van deelnemers op 
cognitief, fysiek, emotioneel en zintuiglijk 
niveau. De programma’s kunnen klein of groot 
zijn en kunnen variëren van korte, eenmalige 
evenementen of activiteiten, tot inspanningen 
op lange termijn voor capaciteitsopbouw voor 
jongeren. De natuur leert ons dat leren een 
uitdagende ervaring is en dat wij ook natuur zijn.  
We zijn daarom gemaakt om te leren door het 
ervaren van de omgeving én door de omgeving 
zelf. Onze hersenen zijn onderdeel van ons 
lichaam, en ons lichaam van de wereld, dus, bij 
het ontwerpen van programma’s of activiteiten 
en praktijken voor het verzorgen van NQ, neem 
jonge mensen zo veel mogelijk mee de natuur in. 

Hoe is deze handleiding 
ontwikkeld?  
Dit handboek maakt deel uit van een 
project dat gericht is op de ontwikkeling van 
Natuurintelligentie bij jongeren dat wordt 
gefinancierd door het Erasmus+ programma van 
de EU. Het project past binnen de jeugdstrategie 
van de Europese Unie (2019-2027) die zich richt op 
de verbinding, betrokkenheid en empowerment 
van jongeren. Het project bestaat grofweg uit 
drie outputs: een conceptueel raamwerk  01 , een 
handleiding (die je nu aan het lezen bent) en een 
online training. Al deze en andere outputs kunnen 
gratis worden gedownload van de website www.
natureintelligence.eu. 
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Overzicht van deze 
handleiding
Deze handleiding is opgedeeld in twee delen. 
Het eerste deel geeft de inhoud voor het werken 
met Natuurintelligentie binnen je organisatie. 
Na een korte inleiding over het concept van NQ 
beschrijven we vier afzonderlijke principes voor 
het faciliteren van NQ in jongerenwerk: eenheid, 
diversiteit, cycli en krachten. 
Het tweede deel helpt je om „de theorie in de 
praktijk te brengen”. We beginnen met het delen 
van enkele persoonlijke verhalen die illustreren 
hoe de principes samenkomen in jongerenwerk 
om NQ te versterken. Vervolgens, in deel drie, 
kun je lezen over een stapsgewijze aanpak om 
het concept NQ te integreren in bestaande, niet-
formele onderwijsprogramma’s. Voor elke stap 
worden specifieke acties aangegeven, samen met 
een beschrijving van de resultaten. Deze resultaten 
helpen om te evalueren of de stappen en acties 
met succes zijn voltooid.  

Achtergrond van deze 
handleiding: Het verhaal 
van de wesp
In de zomer van 2021 reisden alle partners in dit 
Europese project naar een klein dorpje in het 
noorden van Italië genaamd Sale San Giovanni, 
beroemd om zijn lavendelvelden. We verbleven 
in rustieke huizen in een prachtige omgeving met 
een adembenemende landschappen. Elke dag 
gingen we naar het lokale arboretum, de locatie 
voor onze bijeenkomsten, die perfect paste bij het 
doel van het project. 
Op een avond verzamelden we ons in het 
plaatselijke restaurant voor lekker Italiaans eten. 
Terwijl we samen zaten aan lange tafels in de 
warme zomeravond, genietend van het eten en 
de wijn, begon één van ons zich ineens onwel te 
voelen. Het bleek dat was hij gestoken door een 
wesp en daar een sterke allergische reactie op 
had. Daarna werd alles ‘onwerkelijk’. We belden 
112, een ambulance kwam na een schijnbaar 
eindeloze hoeveelheid tijd, en onze vriend werd 
meegenomen naar een nabijgelegen ziekenhuis, 
waar hij het grootste deel van de nacht doorbracht. 
Uiteindelijk bleek alles in orde te zijn, en de 

volgende ochtend slaagde onze vriend er zelfs in 
om de presentatie te geven die hij gepland had.
We delen dit „wesp-verhaal” om verschillende 
redenen met je. Ten eerste werkten we al 
meerdere dagen in en met de natuur op een 
positieve manier. Het incident met de wesp 
herinnerde ons aan de minder fijne kant van 
de natuur. Het deed ons beseffen dat deze 
negatieve kant van de natuur tegenwoordig een 
grote rol speelt in de beelden van de natuur van 
jonge mensen, die vaak opgroeien met weinig 
positieve ervaringen van de natuur. Velen van hen 
beschouwen de natuur als ‘beangstigend en vies’, 
en associëren de natuur met griezelige insecten, 
ongemak en nat of vies worden. Het verhaal van 
de wesp bevestigt ook deze negatieve kant van de 
natuur. Maar tegelijkertijd toont het ook aan dat 
het hebben van de juiste vaardigheden en kennis 
kan helpen om deze negatieve kant te overwinnen. 
Iemand in de groep herkende de allergische 
reactie, en gaf onmiddellijk een tegengif in de 
vorm van antihistamine, die hij bij zich droeg in 
geval van nood. Zonder dit medicijn had het veel 
erger kunnen aflopen. Bovendien heeft het samen 
doormaken van deze ervaring ons sterker gemaakt 
als groep en onze onderlinge verbondenheid 
versterkt. Ten slotte versterkte de ervaring ons 
respect voor de natuur als een machtige, grotere 
kracht dan onszelf.
Ter herinnering aan onze gedeelde indrukwekkende 
natuurervaring met de wesp, hebben we deze 
handleiding geïllustreerd met kleine wespen.
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Deel 1: 
Inleiding 
tot NQ
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Het concept van 
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Figuur 1.1. Het bloemmodel van NQ

De mens-natuur relatie 

Natuurintelligentie, of NQ, is een multidimensi-
onaal concept van menselijke kwaliteiten om je op 
een cognitieve, emotionele en spirituele manier 
met de natuur te verbinden, én om deze kwaliteiten 
actief te gebruiken om zowel de mentale en sociale 
gezondheid, als het welzijn van de natuur en de 
planeet te onderhouden en verbeteren.

Simpel gezegd, NQ kan worden gezien als een 
uitwerking van de menselijke relatie met de natuur 
in al zijn rijkdom en diversiteit. Het is nauw verwant 
aan het concept van naturalistische intelligentie 

zoals beschreven door Gardner in zijn theorie van 
meervoudige intelligenties  02 . In vergelijking 
met naturalistische intelligentie is NQ echter 
minder gericht op cognitieve vaardigheden en 
vaardigheden en meer op emotionele en spirituele 
competenties om op een ervaringsgerichte manier 
contact te maken met de natuur. 

NQ kan grafisch worden weergegeven als een 
bloem met vier bladeren, die elk vier belangrijke 
elementen vertegenwoordigen (zie figuur 1.1): 
hoofd, hart, onderbuik en handen. Deze vier 
dimensies kunnen als volgt worden beschreven: 
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Hoofd (Cognitie)

De cognitieve dimensie van NQ maakt gebruik van 
de ‘klassieke’ competenties die de focus van milieu-
educatie zijn: milieukennis, houding en gedrag. NQ 
benadrukt de intuïtieve en ervaringsgerichte kant 
van deze competenties, waaronder:
• Begrip: kennis en intuïtief begrip van de 

dimensies, elementen, patronen en processen 
van de natuur

• Nieuwsgierigheid: interesse in de natuur en 
bewustzijn van de intrinsieke waarde van de 
natuur

• Outdoor-vaardigheden: praktische kennis en 
basisvaardigheden om buiten te blijven en in 
de natuur te zijn 

Hart (Emotie)

De emotiedimensie van NQ betreft het gevoel van 
verbondenheid met de natuur. Het weerspiegelt 
een gevoel van verwantschap en een affectieve 
individuele ervaring van verbinding met de natuur, 
zowel psychologisch als fysiek, door directe 
‘belichaamde’ ervaring en een open benadering van 
zowel de positieve als de negatieve kanten van de 
natuur. De competenties binnen deze dimensie zijn:
• Verbinding: vermogen om verbinding te 

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

• Omarming: 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

• Ruimdenkendheid: een ruimdenkende 
houding hebben en genieten van alle aspecten 
van de natuur, zelfs van de dingen die eng of 
walgelijk kunnen zijn

Onderbuik (Spiritualiteit)

De spirituele dimensie verwijst naar een gevoel 
van overstijging en onderlinge verbondenheid, 
gebaseerd op het besef dat de natuurlijke wereld 
die ons omringt levend en intelligent is, net zoals 

mensen dat zijn. De competenties binnen deze 
dimensie zijn:
• Overstijging: een ‘flow experience’ (ook wel 

‘magische momenten’ of ‘piekervaringen’ 
genoemd) waarbij je je opgetild en verbonden 
voelt met iets groters

• Mindfulness: een bewuste zintuiglijke 
ervaring van de natuur hebben

• Authenticiteit: het vermogen om trouw te zijn 
aan zichzelf, om een authentiek persoon te 
zijn, geleid door zijn eigen innerlijke principes, 
als een voorwaarde voor en resultaat van 
spirituele ervaringen met de natuur

Handen (Actie)

De actiedimensie verwijst naar het vermogen om 
emotionele, cognitieve en spirituele competenties 
te gebruiken voor het reguleren van de eigen 
gezondheid en de gezondheid van de planeet, als 
ook het socialiseren met leeftijdsgenoten. Deze 
dimensie is enigszins een „automatisch” resultaat 
wanneer de cognitie, emotie en spirituele 
dimensies van NQ worden gerealiseerd. De 
competenties binnen deze dimensie zijn: 
• Gezondheid: herkennen en gebruiken van de 

ontspannende en versterkende capaciteiten 
van de natuur voor zelfregulering en 
geestelijke gezondheid

• Betrokkenheid: gemotiveerd en in staat zijn 
om deel te nemen aan acties die de planeet 
groener en duurzamer maken

• Samen zijn: de natuur kiezen als een plek om 
tijd door te brengen met vrienden en een 
gedeelde interesse voor de natuur gebruiken 
om banden met vrienden te versterken

NQ als een ‘emergente’ 
eigenschap

Het idee achter NQ is dat wanneer een persoon 
vaardigheden of competenties heeft verworven in 
alle vier de domeinen, NQ automatisch ontstaat 
als een ‘emergente eigenschap’. Een dergelijke 
‘opkomende eigenschap’ kan worden gedefinieerd 
als „een eigenschap van een systeem dat niet door 
een van de afzonderlijke delen van het systeem 
wordt bezeten en die ontstaat door de interactie 
tussen de delen”. Water bezit bijvoorbeeld 
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eigenschappen die heel anders zijn dan de 
elementen zuurstof en waterstof. Meer poëtisch 
gezien kan NQ worden vergeleken met een 
regenboog die onder de juiste omstandigheden 
omstandigheden begint te schijnen, als men zich 
op de juiste tijd en plaats bevindt. 
Omdat we deel uitmaken van de natuur, 
bezitten we allemaal de basiskwaliteiten om 
Natuurintelligent te zijn. Dit houdt in dat iedereen 
Natuurintelligent is en dat het niet mogelijk is 
om niet Natuurintelligent te zijn. Dat gezegd 
hebbende, zijn er verschillende niveaus van 
Natuurintelligentie, en met ons project streven we 
ernaar om NQ naar hogere niveaus te brengen.

Test je natuurintelligentie

Tabel 1.1 bevat een meetinstrument van 36 items 
om je persoonlijke NQ-profiel met de vier domeinen 
te maken. De tool is online beschikbaar als zelftest 
via de website www.natureintelligence.eu. Deze 
test kan aan het begin van een programma worden 
gebruikt om inzicht te krijgen in de competenties 
van de deelnemers en doelen te stellen voor de 
resultaten van jongerenwerkprogramma’s die 
voldoen aan de behoeften en ambities van de 
deelnemers. Voor langlopende programma’s kan 
de test ook na afronding van het programma 
opnieuw worden uitgevoerd om inzicht te krijgen 
in de effecten of ‘successen van het programma’.

Natuurlijk kun je ook zelf de test doen om meer 
inzicht te krijgen in je relatie met de natuur als 
jongerenwerker. 

De NQ-36 test

Voor elke competentie (bijv. ‘Kennis’) zijn er drie 
stellingen zoals je kunt zien in Tabel 1.1. Voor elke 
competentie bereken je de somscore door je score 
per stelling bij elkaar op te tellen (helemaal niet 
mee eens = 1 en helemaal mee eens = 5) zoals in 
het onderstaande voorbeeld. Je maximale score 
per competentie is 15 en het minimum is 3. Dit kun 
je voor alle twaalf competenties doen. We raden 
aan om geen totale NQ-score te maken, maar 
alleen een score per competentie of dimensie, 
om een indruk te krijgen van je NQ-profiel. We 
raden ook aan om je scores niet te vergelijken 

met andere deelnemers, maar alleen de scores te 
gebruiken om een indruk te krijgen van je eigen 
natuurintelligentieprofiel. 
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Cognitieve dimensie - Hoofd

Begrip

1 Ik kan veel dingen in de natuur herkennen, zoals dieren, planten, en 
stenen

2 Ik kan processen en patronen in de natuur zien en begrijpen

3 Ik weet veel over bepaalde dingen in de natuur zoals vogels, eetbare 
planten of fossielen

Nieuwsgierigheid

4
Ik kom graag meer te weten over de natuur, bijvoorbeeld door het 
kijken naar natuurfilmpjes, het lezen van boeken, of het opzoeken van 
artikelen op internet

5 Het boeit mij hoe alles in de natuur met elkaar verbonden lijkt te zijn

6 Ik ben vaak gefascineerd door de schoonheid van de natuur en andere 
ervaringen die zij biedt

Outdoor-
vaardigheden

7
Ik kan mijn kennis over de natuur toepassen in mijn dagelijks leven, 
bijvoorbeeld door voedsel te verbouwen of eetbare dingen te zoeken in 
het wild

8 Ik raak niet snel verdwaald in de natuur

9 Ik heb heb vaardigheden om in de natuur te kunnen overleven, zoals het 
maken van vuur, het vinden van eten, het bouwen van een hut, etc.

Emotionele dimensie - Hart

Verbinding

10 Ik zie de natuur als een wereld waar ik bij hoor

11 Ik voel me verbonden met alles wat leeft: dieren, planten, 
paddenstoelen

12 Ik denk dat mensen, dieren en planten allemaal met elkaar verbonden 
zijn

Omarming

13 Ik vind het niet erg als ik nat of vies word tijdens een bezoek aan de 
natuur

14 Ik loop graag buiten op mijn blote voeten

15 Ik graaf graag met mijn blote handen in de aarde

Ruimdenkendheid

16 Ik kan er goed tegen en vind het niet eng als ik een een dode vogel of 
ander klein dier in de natuur zie liggen

17 Ik zou het ok vinden om een hele dag in de natuur te zijn zonder wc of 
andere voorzieningen

18 Ik sla liever geen vlieg of ander insect dood
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Spirituele dimensie - Onderbuik

Overstijging

19 Als je goed kijkt dan zie je de natuur overal, zelfs in de wolken of het 
gras tussen de stoeptegels

20 Ik sta best wel open voor spirituele dingen in de natuur

21
Ik heb het gevoel dat alle bewoners van de aarde, menselijke en niet-
menselijke, een gemeenschappelijke 'levenskracht', ‘energie’, of ‘ziel’ 
delen

Mindfulness

22 Als ik in de natuur ben, ga ik meer op in het hier en nu

23 De natuur helpt mij om tot mezelf te komen

24 In de natuur heb ik een sterkere gewaarwording van geuren, geluiden 
en de wind op mijn gezicht

Authenticiteit

25 De natuur inspireert me om trouw te blijven aan mezelf en alles waar ik 
voor sta

26 In de natuur voel ik me vrij om mijn persoonlijke mening te uiten

27 De natuur inspireert mij om na te denken over de zin van het leven

Actie dimensie - Handen

Gezondheid

28 Na een bezoek aan de natuur voel ik me verfrist en vol energie

29 Als ik me gestrest of down voel, helpt het als ik even de natuur in ga

30 In de natuur kan ik mijn gevoelens beter op een rijtje zetten dan in de 
stad

Betrokkenheid

31 Ik maak me zorgen om het klimaat en het milieu

32 In mijn koopgedrag houd ik rekening met de gevolgen ervan voor de 
natuur en het milieu

33 Natuur en milieu zijn best wel belangrijke dingen waar ik rekening mee 
houd in mijn leven

Samen zijn

34 In de natuur maak ik gemakkelijker contact met andere mensen dan in de 
stad

35 Ik vind het fijn om samen met anderen dingen te doen in de natuur

36 Ik ga graag naar parken of andere natuurlijke omgevingen om te chillen 
met vrienden
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Werken met NQ 
in jongerenwerk: 
principes en richtlijnen   
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Figuur 1.2 Ontwerpprincipes voor werken met NQ in jongerenwerk

De intelligentie van de 
natuur

De vroegste Griekse filosofen beschouwden de 
natuurlijke wereld als intelligent— als levend en 
met een ‘ziel’. Overal in de natuur is er bewijs 
van een complex functionerend systeem, dat 
nauw lijkt te zijn afgestemd op het menselijk 
functioneren.
Uitgaande van de veronderstelling dat de natuur 
een of andere intelligentie heeft, volgt daaruit 
dat de natuur als leraar kan dienen. Of, als je wilt, 
een begeleider, een inspirator. De natuur heeft die 

rol al lang gediend. Door de geschiedenis heen 
hebben mensen zich tot de natuur gewend voor 
inspiratie en wijsheid. Door goed te kijken naar de 
wolken en de winden, zeilden onze voorouders 
de wereld over en ontdekten ze nieuw gebieden. 
Door de verandering van de seizoenen te 
accepteren, leerden ze over het belang van geduld 
en dat alles zijn tijd heeft. Tot nog niet zo lang 
geleden woonden mensen in kleine huizen met 
grote gezinnen, en kinderen brachten een groot 
deel van hun tijd buiten door, zwerven de kinderen 
over de velden en de bossen, hadden ze magische 
momenten en leerden ze omgaan met uitdagingen 
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en bedreigingen zoals het beklimmen van bomen 
of het ontmoeten van ganzen met kuikens. 
De intelligentie van de natuur wordt onder andere 
weerspiegeld in de regeneratieve krachten van 
levende organismen. Als je je hand snijdt, zal deze 
zichzelf genezen. Als je het hoofd van een worm 
afbreekt, zal er een nieuwe op zijn plaats groeien. 
Intelligentie in de natuur is ook zichtbaar in de 
‘proportionele vormen’ — zelfvergelijkbaar en 
fractaal — die overal in de natuur te vinden zijn. 
Deze proportionele vormen maken het mogelijk om 
de delen in het geheel te integreren, wat aanleiding 
geeft tot schoonheid en fascinatie. Deze natuurlijke 
schoonheid wordt weerspiegeld in de geometrische 
en harmonische vorm van bloemen, spiraalstelsels, 
nautilus schelpen — bijna elke organische vorm 
gevonden in de natuur. 
Deze handleiding gebruikt de ‘intelligentie 
van de natuur’ (als eigenschap van de natuur) 
als uitgangspunt voor het bevorderen van 
Natuurintelligentie (als eigenschap van de mens). 
Door deze twee eigenschappen te verweven, 
streven we naar een solide en unieke basis voor 
jongerenwerk.  
Voor de toepassing van dit handboek onderscheiden 
we vier brede en even belangrijke categorieën van 
intelligentie van de natuur als eigenschappen die 
kunnen dienen als principes voor het bevorderen 
van NQ in jongerenwerk: heelheid, diversiteit, cycli 
en krachten (zie figuur 1.2). De beschrijvingen van 
deze categorieën zijn algemene — niet-uitputtende 
kenmerken - die kenmerkend zijn voor de 
leeressentie van de natuur.
Tegenwoordig, vooral voor jongere generaties die 
opgroeien in stedelijke gebieden, is de natuur gestopt 
met het vervullen van haar rol als leermeester. Er zijn 
initiatieven, zoals bosscholen, die een subgroep van 
meer bevoorrechte jongeren dienen om verbinding 
te maken met en te leren van de natuur. Door 
gebruik te maken van één of alle vier onderstaande 
principes kun je de natuur opnieuw introduceren als 
leraar, om natuurintelligentie bij jongeren van alle 
achtergronden te bevorderen. 

Eenheid

Het beginsel van eenheid verwijst naar de kwaliteit 
van de natuur om een geheel, één entiteit te zijn 
die niet kan worden opgesplitst of in stukken 

kan worden verdeeld. 200 jaar geleden erkende 
Goethe, de Duitse dichter en wetenschapper, het 
belang van „authentieke eenheid” in de natuur 
en gebruikte het als basis en inspiratie voor zijn 
benadering van wetenschap  04 . Tegenwoordig is 
het principe van eenheid een sleutelprincipe van 
holistische opvoeding, een filosofie van opvoeding 
gebaseerd op de veronderstelling dat elke persoon 
identiteit, betekenis en doel vindt in het leven door 
middel van verbindingen met de gemeenschap, 
met de natuurlijke wereld, en naar spirituele 
waarden zoals mededogen en vrede  05 . Het 
beginsel van eenheid heeft ook terrein gewonnen 
in moderne natuurbeschermingspraktijken die 
de natuur zien als een onderling verbonden 
organisme waarin elk element en elk onderdeel 
een specifieke rol en functie heeft die het systeem 
als geheel ondersteunt. Natuurlijk maken wij ook 
deel uit van dat geheel en dit principe gaat ook 
over het erkennen dat mensen natuur zijn en tot 
een breder geheel behoren.

Richtlijnen voor het gebruik van 
het principe eenheid

• Verbinding maken: Verken en bied momenten 
en activiteiten, voor zowel jezelf als 
jongeren, om zelfverbinding te bevorderen 
(lichaamsoefeningen, meditatie, thee drinken, 
duiken in koud water,...), verbinding met 
anderen (oogcontact, aanraking, delen, 
moment van aandacht,...) en verbinding met 
de natuur/het universum (solomoment in 
de natuur, ritueel, tuinieren, kijken naar de 
sterren,...). 

• Alle elementen opnemen: Steun heelheid, 
balans en harmonie door alle complementaire 
elementen in het individu, de groep en in de 
natuur te activeren. Focus (althans op lange 
termijn) op alle vier dimensies van NQ (hoofd, 
hart, onderbuik en handen). Raak de vier 
basiselementen van de natuur aan (aarde, 
water, vuur, lucht); neem een holistische 
benadering (door lichaam, geest, ziel te 
integreren), loop in alle richtingen (oost, zuid, 
west, noord).

• Wees coherent en authentiek: Om 
betrouwbare en inspirerende leiders voor 
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jongeren te zijn, moet er samenhang zijn 
tussen wat we denken/geloven, zeggen en 
doen. Besteed aandacht aan alle aspecten van 
het programma, met inbegrip van praktische 
aspecten: zorg bijvoorbeeld voor een schone 
omgeving, gezond voedsel, denk aan het 
verminderen van afval, gebruik natuurlijke 
materialen voor activiteiten, toon respect voor 
de plaats waar je bent en de andere wezens die 
aanwezig zijn.

• Erken de fundamentele 
ontwikkelingsbehoeften: Er zijn vijf basis 
ontwikkelingsbehoeften waaraan op fysiek 
en symbolisch niveau moet worden voldaan, 
zodat een jonge persoon kan uitgroeien tot 
een ‘volwaardige’ volwassene — en ook voor 
een groep om samen uit te groeien tot een 
functionerende gemeenschap. Deze zijn: een 
plek (werk aan het creëren van een fysieke 
ruimte die geschikt is om te leren en ondersteunt 
een inclusieve sfeer waar iedereen wordt 
gewaardeerd voor wie ze zijn, een plek/stem 
in de groep heeft), voeding (zorgen voor een 
passende hoeveelheid en kwaliteit van voedsel, 
evenals ‘smaak’ en voedende spontaniteit, 
informatie, activiteiten), ondersteuning (zijn 
van geestelijk, emotioneel, spiritueel, fysiek), 
veiligheid (het hebben veiligheidsregels en 
hulp  voor buitenactiviteiten, evenals gedeelde 
en geaccepteerde principes van respectvol  
samenzijn in de groep) en grenzen (vaste 
grenzen en volg ze — wat is aanvaardbaar, 
tijdslimieten, recht om te zeggen,...). 

Diversiteit

De natuur leert ons dat, in plaats van te putten 
uit een beperkte en eindige bron, er een andere 
manier is om een systeem te bedienen, dat niet 
gebaseerd is op schaarste, maar op overvloed en 
vrijgevigheid. Naarmate ecosystemen evolueren in 
de natuur, worden ze meer divers. Deze diversiteit 
creëert meer (in plaats van minder) middelen 
in een systeem. Dit komt omdat verschillende 
planten en soorten verschillende voedingsstoffen 
nodig hebben om te gedijen, en ze genereren elk 
overvloedige hulpbronnen die ze kunnen delen. 
Ze beseffen al snel dat ze kunnen krijgen wat ze 
nodig hebben door het creëren van coöperatieve 

relaties. In plaats van al hun hulpbronnen uit de 
grond te halen, gaan ze grondstoffen uitwisselen 
met andere soorten of planten. Volgens het 
„cradle-to-cradle”-principe is er geen „afval” in de 
natuur: alles heeft een doel en maakt deel uit van 
een onderling verbonden cyclisch systeem. Deze 
verschuiving van competitieve naar coöperatieve 
relaties creëert de voorwaarden voor een systeem 
gebaseerd op diversiteit, complementariteit, 
veerkracht en overvloed.

Richtlijnen voor het gebruik van 
het diversiteitsprincipe

• Wees je bewust van verschillende zienswijzen: 
Erkennen dat deelnemers niet alleen 
verschillende intelligentieprofielen hebben, 
die kenmerkend zijn voor de manier waarop 
ze leren en in actie komen, ze hebben ook 
verschillende NQ-profielen en benaderen, 
waarderen en voelen zich daarom op 
verschillende manieren verbonden met de 
natuur. Deelnemers nemen inderdaad deel 
aan een activiteit of oefening met verschillende 
interesses, ervaringen, sociale en culturele 
achtergronden. Een erkenning van deze 
diversiteit en zorgen voor passende niveaus van 
uitdaging en betrokkenheid die resoneren met 
de aanknopingspunten van de deelnemers. 

• Luister naar de wijsheid van de ‘gehele 
kring’: Gebruik cirkelcommunicatie en 
gemeenschapsopbouwpraktijken tijdens je 
programma’s. Inheemse stammen over de 
hele wereld gebruikten cirkels zodat elke stem 
een stukje wijsheid brengt en samen een 
collectieve wijsheid creëert die elke individuele 
stem overstijgt. Cirkels zijn inclusieve niet-
hiërarchische vormen, waardoor deelnemers 
zich gewaardeerd en comfortabel voelen om 
hun ideeën op een authentieke manier te 
delen zonder te worden beoordeeld.

• Betrek alle zintuigen: Zorg ervoor dat je zicht, 
aanraking, geur, smaak, gehoor, intuïtie in 
oefeningen en activiteiten opneemt. Dit zal 
aansluiten op de verschillende leerstijlen van 
de deelnemers en omarmende ervaringen 
ondersteunen. Nodig alle zintuigen uit voor 
bewuste momenten in de natuur om de 
verbinding te versterken.
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• Vier complementariteit: Gebruik het Chinese 
principe van „Yin en Yang” dat beschrijft 
hoe schijnbaar tegengestelde krachten 
(bijvoorbeeld mannen en vrouwen, jong 
en oud) eigenlijk complementair, onderling 
verbonden en onderling afhankelijk kunnen 
zijn.  Waardeer mensen voor hun unieke 
talenten en creëer omgevingen waar iedereen 
in staat is aan bij te dragen. Pas dit principe toe 
door zowel individueel als in groepen te werken, 
door dynamische en langzame activiteiten, 
introspectieve en expressieve taken, fysieke 
en mentale uitdagingen, emotionele en 
pragmatische momenten aan te bieden. 

Cycli 

De cycli van de natuur zijn zelfvoorzienend en 
zelfregulerend. Cyclische systemen zoals de 
maan-, koolstof- en watercycli of het verstrijken 
van de seizoenen en de seizoensgebondenheid 
van voedsel, zijn essentieel voor de planeet om 
gezond te blijven. Natuurlijke systemen gaan door 
perioden van afname en verval, evenals herstel 
en regeneratie. Mensen hebben ook circadiaanse 
ritmes en worden gedreven door een interne ‘klok’ 
die onze slaap- en eetpatronen regelt — chemische 
reacties die het leven in elke cel ondersteunen en 
collectief bekend staan als het metabolisme van 
het lichaam. Buiten ons lichaam worden we ook 
direct beïnvloed door de bredere natuurlijke cycli, 
veroorzaakt door daglicht en nacht. Bewust zijn 
van de cycli van de natuur bindt ons dieper aan 
onze plaats in de wereld en aan onszelf. Winter 
bijvoorbeeld is meestal de tijd van de natuur voor 
herstel, reflectie en voorbereiding op een andere 
cyclus van groei. Jongeren die opgroeien in de 
huidige samenleving kunnen worden losgekoppeld 
van de cycli van de natuur, niet langer eten van 
seizoensvoedsel of werken in een omgeving die 
onderhevig is aan seizoensveranderingen.

Richtlijnen voor het gebruik van 
het principe van cycli

• Respecteer verschillende fasen van cycli: 
Houd er rekening mee dat elke groep 
verschillende stadia doorloopt die zeer 
vergelijkbaar zijn met de manier waarop 

individuen door hun leven gaan: geboorte, 
kindertijd (vormen), adolescentie (normeren), 
volwassenheid (performeren), ouderdom en 
overlijden (reflecteren, overdragen). Adequaat 
reageren op de verschillende uitdagingen met 
betrekking tot elk van deze fasen. Tolereer 
bijvoorbeeld dubbelzinnigheid in het begin, sta 
open voor verschillende gevoelens en probeer 
geen haast te hebben om veel te leren tijdens 
het normeren, hard te werken om te gaan voor 
echte dingen tijdens het uitvoeren en vertragen 
voor reflectie in het latere stadium. Hoewel het 
goed is om te beginnen met een gestructureerd 
plan, is het erg belangrijk om aandacht te 
besteden aan de flow en het programma aan 
te passen aan de leerbehoeften van de groep. 
Denk aan een programma dat niet strak is qua 
schema en natuurlijke ritmes respecteert — van 
het lichaam (genoeg tijd voor rust en informele 
momenten), van verschillende seizoenen, van 
het weer.

• Zie crisis als een natuurlijke fase: Heb een open 
geest voor crisis als onderdeel van het leven 
dat kan veranderen en hoop en kansen voor 
een nieuwe visie op het leven kan bevorderen. 
Omarm individuele of groepsmomenten van 
crisis met empathie, omdat deze het doel 
dienen om emotioneel, fysiek en relationeel 
evenwicht te vinden. Je hebt misschien gehoord 
van de Hero’s Journey, een cyclus of patroon 
dat te vinden is in vele verhalen, sprookjes en 
mythen over de hele wereld.  In deze verhalen 
van transformatie en persoonlijke groei stapt 
de held of heldin in een onbekende wereld, 
ontmoet de draak, ontmoet momenten van 
crisis, passeert een symbolische dood en 
komt terug, herboren, met nieuwe schatten. 
Niet alleen uiterlijke, maar vooral innerlijke — 
wijsheid, vaardigheden, visie. Moderne versies 
van zo’n verhaal worden verteld in films als 
The Hunger Games. Deel dit begrip en steun 
zowel individuen als groepen om de crisis 
te beheersen en het leerpotentieel ervan te 
benutten.

• Regeneratie toestaan: Zorg voor een balans 
tussen zijn en doen. Zorg voor voldoende 
vrije tijd tijdens het programma en tussen 
de activiteiten. Net zoals planten voldoende 
ruimte nodig hebben om in te ademen en 
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(bijvoorbeeld de uitbarsting van een vulkaan 
of een stormachtige wind), maar ook subtieler, 
(bijvoorbeeld het zien van een zonsopgang of 
het voelen van een koel briesje op je wangen). 
Hoewel ervaringen met de subtiele krachten van 
de natuur over het algemeen aangenaam zijn, 
kunnen ontmoetingen met de sterke krachten 
van de natuur ons sympathische zenuwstelsel 
activeren en angsten en andere uitdagende 
emoties oproepen  06 . Aan de andere kant 
kunnen ze ook levensveranderende ervaringen 
zijn die de verbinding met de natuur versterken 
en veerkracht opbouwen en iemands perspectief 
op het leven veranderen. De vitale krachten in 
de natuur kunnen ook worden waargenomen 
wanneer een plant door de grond breekt om 
te groeien of zijn weg baant via rotsen of asfalt, 
wanneer een pop verandert in een vlinder of 
een slang zijn huid verliest. Getuige zijn van deze 
gebeurtenissen in de natuur is inderdaad een bron 
van inspiratie voor het opbouwen van veerkracht, 
innerlijke kracht en bereidheid om te veranderen. 
Evaluaties van avontuurlijke buitenprogramma’s 
voor risicojongeren die gebruik maken van de 
krachten van de natuur hebben veel positieve 
resultaten opgeleverd, waaronder een toename 
van psychologische energie, groter zelfvertrouwen 
en een gevoel van ontzag en verwondering  07 .

Richtlijnen voor het gebruik van 
het principe van de strijdkrachten

• Verbinding maken met de krachten van de 
natuur: Wees open en nieuwsgierig, observeer 
en luister naar de krachten in de natuur, in 
de groep, in jou en gebruik haar kracht om je 
activiteiten te ondersteunen. Als je vastzit, 
ga dan naar de rivier en neem de stroom op. 
Beklim een heuvel om een overzicht te hebben 
van het landschap en de situatie. Introduceer 
kleine rituelen om te synchroniseren met 
natuurlijke en kosmische gebeurtenissen zoals 
zomer- en winterzonnewende en lente- en 
herfstequinox. Let op de invloed van het weer, 
de maanfase of de vorm van het landschap op 
de stemming in de groep. Merk spanning op in 
een groep of je eigen angst — wat zit er achter? 
Hoe kan het worden gekalmeerd? Wat vraagt 
om aandacht en hoe hierop te reageren? 

licht te nemen, hebben ook jonge mensen 
ruimte en momenten nodig waarin je minder 
richtlijnen en meer een zachte aanwezigheid 
hebt. Laat ruimte voor regeneratie door tijd 
voor vertering, reflectie en integratie toe 
te staan. Wat het milieu betreft, zorg er ook 
voor dat we de natuurlijke hulpbronnen niet 
overmatig benutten op dezelfde manier als we 
ons duurzaam willen gedragen ten opzichte 
van de deelnemers en onszelf. 

• Gebruik patronen: Herhalende, of „fractale” 
patronen in de natuur ontwaken in ons 
een gevoel van schoonheid, harmonie en 
beproeving. Onze hersenen zijn eigenlijk 
geprogrammeerd om een kalmerende effecten 
te ontvangen op ‘fractale patronen’ in de 
natuur — zoals sneeuwvlokken, bloemen, 
schelpen, bladeren en oceaangolven. Werk met 
dit element in je activiteiten, met behulp van 
symbolen en metaforen. Gebruik herhalingen, 
zoom in en uit (van een tak van een boom tot 
de hele boom). Heb een klein ritueel om de 
dag te beginnen. Gebruik dezelfde elementen 
om de cursus te openen en te sluiten. Laat 
mensen een spiraal naar het centrum en terug 
lopen terwijl ze hun intentie voor de cursus 
verbeelden. Wissel tussen details — wat zie je 
in het gras? en het grotere plaatje — wat zou 
je zien als je vanuit de sterren naar onze aarde 
kijkt? Laat kleinere cycli binnen de grotere cycli 
— bijvoorbeeld een beetje tijd voor reflectie 
in elke activiteit, en meerdere keren per dag 
of week van de cursus. Net zoals we elke dag 
’s nachts rusten, elke maand tijdens de nieuwe 
maan, elk jaar in de winter en wanneer we oud 
worden. In elk NQ domein is er een stuk — of 
een fractal — van de gehele NQ, van al zijn 
vier dimensies. Je kunt dus nooit een activiteit 
uitvoeren die slechts één van de dimensies 
voedt. Een van de vier dimensies kan dominant 
zijn, maar het heeft altijd invloed op het geheel. 

Krachten

De pracht van de natuur wordt uitgedrukt in zijn 
schoonheid en grootsheid, en ook in zijn vitale 
krachten, omdat ze de menselijke ervaring op een 
diepgaande en existentiële manier beïnvloeden. 
Deze krachten kunnen sterk en explosief zijn 
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• Wees creatief: De natuur zelf is letterlijk 
een creatief proces, in constante beweging, 
voortdurend herhalend en ontvouwd op een 
manier die complexe problemen oplost en het 
leven ondersteunt. Dit is de reden waarom, 
als het gaat om creativiteit, de natuur je 
kan inspireren. Doe bij het ontwerpen van 
je programma’s je best om materialen of 
faciliteiten te gebruiken die beschikbaar zijn 
in de omgeving waarin je je bevindt. Sta jezelf 
en de deelnemers toe om de verbinding met 
jezelf, de groep en de omgeving te verkennen. 
Openstaan voor het ervaren van nieuwe 
dingen wordt direct geassocieerd met iemands 
niveau van creatief denken en output. In de 
natuur is alles in balans en stroomt het. Op 
dezelfde manier kun je ervaringen bieden die 
deelnemers in beweging brengen door hen te 
betrekken bij uitdagingen die beheersbaar en 
geschikt zijn voor hun vaardigheidsniveaus. 
In ‘flow’ ervaren deelnemers een diep gevoel 
van plezier dat afhankelijk is van hun interne 
systeem en leidt tot verhoogde complexiteit 
en bewustzijnsniveaus. Bouw op dat plezier 
en laat ruimte voor speelsheid, net als in 
de natuur speelt de wind met bladeren. 
Speelsheid gaat over het creëren van nieuwe 
perspectieven, ideeën en doelen en het 
verkennen van nieuwe oplossingen. Speels 
zijn is een belangrijk onderdeel van het 
ervaren van creativiteit. 

• Ondersteuning van transformatie: Het proces 
van verandering en transformatie is iets waar 
we voortdurend getuige van zijn in de natuur. 
Het gaat erom iets los te laten dat ons niet 
langer dient om ruimte te maken voor het 
nieuwe dat komt (gedrag, gevoel, gewoonte, 
gedachte, kennis, enz.). Elke transformatie 
vereist inspanning en kan gepaard gaan met 
contrasterende gevoelens zoals hoop om 
ongewenste patronen of angst voor je eigen 
grenzen en voor het onbekende te kunnen 
veranderen. Je kunt deze overgangsmomenten 
ondersteunen door een fysiek en emotioneel 
veilige leeromgeving op te bouwen die 
gebaseerd is op vertrouwen, authenticiteit 
en mededogen. Door middel van reflectie en 
reflectieve praktijken, kun je kansen creëren 
voor deelnemers om te verkennen en te 

experimenteren met nieuwe uitgebreide 
kaders van referentie en gedrag. Door je vragen, 
gerelateerd aan wat er in het moment gebeurt, 
houd je de ruimte vast voor individuen om hun 
lichaam en geest te verbinden en meer bewust 
te worden van wie ze zijn, wat ze voelen, wat ze 
denken en hoe ze zich verhouden tot anderen 
en de context waarin ze zich bevinden. Laat je 
vragen gedreven worden door een oprechte 
interesse in wat er gezegd wordt, met een 
houding van niet-oordelende nieuwsgierigheid. 
Wees aanwezig en reflecteer, promoot dialoog 
en feedback. Vergeet niet om te vertragen en 
niet het ‘juiste antwoord’ te verwachten, maar 
gewoon het antwoord dat op dat moment naar 
voren komt. Wees geduldig en laat momenten 
van stilte toe en ‘niet weten’, want inzichten 
gebeuren plotseling uit de associatieve keten 
van gedachten. 

• Maak ruimte voor magie: De natuur zit vol 
verrassingen en dingen die we nooit hadden 
kunnen bedenken. Na het plannen en 
voorbereiden van alles, rekening houdend met 
alle aspecten, integreren en gebruiken van alle 
principes, verbinden... laat het allemaal een 
beetje gaan en laat ruimte voor magie. Er is 
altijd dat kleine dingetje, het wonder van de 
natuur, de synchroniciteit, waar we ons niet 
op kunnen voorbereiden. Het verschijnt in de 
juiste samensteling en tilt het moment/cursus 
op naar een hoger, ‘hemels’ niveau. Sta jezelf 
toe om niet alles te controleren en om verrast 
en aangeraakt te worden door wat er buiten 
jouw om is gecreëerd. 

Gebruik maken van de 
principes en richtlijnen

De principes en richtlijnen in dit hoofdstuk bieden 
richting en inspiratie voor het ontwerpen van 
jongerenwerkprogramma’s, terwijl flexibiliteit 
wordt geboden bij het vormgeven van inhoud, 
techniek en andere aspecten van de uitvoering 
van het programma. De inhoud helpt je bij je 
ontwerpproces en kan worden toegepast op 
nieuwe interventies en kan worden geïntegreerd 
in bestaande programma’s. Voordat je deze 
principes en richtlijnen toepast, neem de tijd om 
je eigen authentieke manier te vinden om een 
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Hoe zijn de principes ontwikkeld?

De vier principes en hun richtlijnen werden ontwikkeld tijdens een werkweek in Italië, waar elk 
van de partnerorganisaties een aantal van de jongerenwerkactiviteiten deelden die zij relevant en 
effectief achtten voor de ontwikkeling van NQ. 

Enkele voorbeelden van de activiteiten waren:

• Het lopen van een spiraalpad aangelegd met stenen die iemands belangrijkste natuurervaringen 
gedurende het hele leven representeerde. De activiteit is gebruikt als een manier om elkaar 
dieper te leren kennen en om onze verwachtingen en intenties voor het project te delen. 

• Samenwerken om een touw uit een boom te krijgen werd gebruikt als een activiteit om de 
cohesie in de groep te bevorderen en zich meer bewust te worden van iemands rol in de groep.  

• Wandelen (en stilstaan) in stilte als een groep werd gedaan om de omgeving en groepskrachten 
en interesses te verkennen. 

• Het kiezen van een zitplek in de natuur, het overwegen van wat er voor ons ligt en voelen wat er 
uit diep contact met de natuur naar voren komt. In een tweede fase creërden we iets (gedichten, 
tekenen, kunstwerk met natuurlijke elementen) dat vertegenwoordigt er in ons opkwam tijdens 
de contemplatie. In een derde fase, maakten we een koppel met een andere deelnemer, en lieten 
we elkaars zitplek aan elkaar zien. In een vierde stap, deelden we in duo’s wat de gevoelens waren 
die naar voren kwamen bij in de zitplaats gekozen door de andere persoon en wat de verschillen 
met de eerste waren. Het doel van de activiteit was om verbinding te maken met de natuur en 
zich bewust te zijn van de eigen perspectieven over de natuur. 

• Individueel kiezen van de meest recente foto op onze mobiele telefoon van onszelf in de natuur, 
en daarover praten in kleine groepen. Deze activiteit gaf ons de kans om ons meer bewust te 
worden van ons begrip van de natuur, hoe vaak we onszelf erin onderdompelen en wat er nog 
in ons resoneerde over dat moment dat de foto werd genomen.   

• Staand in een cirkel, besloten we of we het wel of niet eens zouden zijn met uitspraken over 
de natuur en ons gedrag. Om beurten legden we onze beslissing uit aan de rest van de groep 
en werden we uitgenodigd om de stellingen te bespreken en daar over na te denken. Deze 
activiteit was bedoeld om ons meer bewust te worden van onze verschillende perspectieven op 
de natuur en onze eigen voetafdruk op de natuur.

groepsproces te faciliteren door na te denken 
over het volgende: 

• Wat kan de natuur je leren over 
begeleiding? 

• Hoe kun je je begeleidingsstijl 
verrijken bij het lezen van de 
principes en richtlijnen?

• Welke andere principes/richtlijnen zie 
je in de natuur en vind je inspirerend 
voor je werk?
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• Het verkennen van de omgeving en het maken van een foto van een dier dat onze aandacht 
trok. Vervolgens deden we wat onderzoek naar wat zijn superkracht was en deelden het met 
de rest van de groep. De bedoeling van de activiteit was om exploratief te verkennen en ons 
nieuwsgierig te maken naar dieren in het gebied. We hebben ook ervaren hoe technologie ons 
kan ondersteunen bij het verkrijgen van nieuwe informatie over de natuur.

• In kleinere groepen, raden van dierengeluiden die werden afgespeeld of raden of bepaalde 
uitspraken over de natuur waar of niet waar waren (bijvoorbeeld: een insect heeft altijd zes 
poten!). Deze activiteit was bedoeld om onze kennis over de natuur op een speelse manier te 
vergroten en teamwerk te koesteren.

• Gaan wandelen in het bos en stoppen om een plek vinden en stil staan bij wat ons op de een of 
andere manier aantrok. Daarna konden we een natuurlijk element proeven of zelfs iets eten dat 
er was op die plek (bijvoorbeeld een stuk kurk, blad of gras) als een manier om diep in contact te 
komen met de omgeving. Het doel was om met een open geest, hart en wil te luisteren naar wat 
de natuur nodig had op dat exacte moment en om een kleine actie een ritueel te maken om op die 
behoefte te reageren.

• Terwijl we stil in een cirkel zaten, gaven we een steen aan elkaar door. We namen om de beurt 
de tijd om de steen aan te raken en ons  er mee te verbinden en beter te leren kennen. Toen de 
steen van hand tot hand was overgegaan, werd ons gevraagd een magisch moment in ons leven te 
herrineren. In stilte herinnerde iedereen zich zijn eigen moment en deelde vervolgens in kleinere 
groepen wat dat moment was. De activiteit was bedoeld om ons te helpen spiritueel verbinding 
te maken met de natuur en hierdoor met onszelf.

• Het maken (en uitmaken) van een vuur met alle vier elementen (aarde, water, wind, vuur) 
werd geïntroduceerd als een afsluitend ritueel van het groepsproces na onze ervaring van 
één week samen. Eerst verzamelden we elk iets uit de natuur dat onze eigen leerervaring 
vertegenwoordigde en dit legden we op het vuur. Daarna namen we elk onze tijd om individueel 
naar een gemeenschappelijke plaats te lopen, waar we in een cirkel samenkwamen. Na een 
moment van stilte en rust om ons in de groep en in de natuur te laten onderdompelen, kon ieder 
van ons, eenmaal klaar, de groep verlaten en naar huis lopen.

Na het doen van elke oefening, vroegen we ons af “welke principes die ten grondslag liggen aan deze 
oefeningen maakten  dat wij ons verbonden voelen met de natuur?”. Natuurlijk is de lijst van principes 
en richtlijnen gekoppeld aan zowel de eigen kennis en ervaring van de partners als de specifieke 
activiteiten die we hebben gedaan. Er zijn veel meer principes en richtlijnen voor het gebruik van de 
natuur als leermeester om NQ te voeden en deze lijst is niet-uitputtend. De lijst principes en richtlijnen 
dient eerder als een uitgangspunt voor jongerenwerkers om hun eigen principes en richtlijnen te 
ontwikkelen op basis van hun eigen ervaringen en inzichten. 

Daarnaast werden ontwerpen van deze handleiding verspreid onder beoefenaars en wetenschappers 
in het veld (bijvoorbeeld dierentuinmedewerkers, maatschappelijkwerkers, milieuwetenschappers 
en jeugdleiders), en hun opmerkingen werden opgenomen in opeenvolgende herzieningen van het 
document.  Dit alles heeft geleid tot de huidige versie van het handboek.  
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Deel 2: 
Inspirerende 
verhalen uit 
het veld van 
jongerenwerk
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Vier verhalen
Het begrijpen van de principes en richtlijnen van 
het vorige hoofdstuk is één ding, het toepassen 
ervan is een heel ander verhaal. Wij begrijpen 
dat iedereen een andere ervaring heeft met 
het ontwikkelen van op de natuur gebaseerde 
jeugdprogramma’s en we weten, vanuit onze 
eigen ervaring, hoe nuttig het kan zijn om van 
andere ervaren jongerenwerkers te lezen hoe zij 
de principes in de praktijk hebben gebracht. Dit 
hoofdstuk is bedoeld om precies dat te doen: 
ervaren projectpartners die jongerenwerkers 
inspireren om NQ in hun jeugdprogramma’s op te 
nemen. 

In de verhalen hebben we onze bestaande 
praktijken en activiteiten bekeken door middel van 
de lens van het NQ-concept en deze beoordeeld 
met als doel de verschillende NQ-dimensies te 
koesteren en de bijbehorende competenties 
te ontwikkelen. De verhalen geven inspiratie 
door concrete voorbeelden te geven van hoe de 
principes en richtlijnen in het vorige hoofdstuk 
kunnen worden gebruikt om je te ondersteunen 
bij het werken met jongeren. 

We hebben de ‘good practices’, of verhalen, 
georganiseerd, volgens de vier NQ dimensies 
(Hoofd, Hart, Onderbuik en Handen). Sommige 
verhalen zullen zich echter richten op meer 
dan één van de dimensies en de bijbehorende 
competenties. Elk verhaal zal ook onderstrepen hoe 
de principes en richtlijnen zijn geïmplementeerd. 
Om je te helpen begrijpen hoe de principes en 
richtlijnen in de verhalen worden aangepakt, 
worden deze op elke pagina gemarkeerd. 

Elk van de vier volgende verhalen is op dezelfde 
manier gestructureerd:

1. Titel van de activiteit

2. Belangrijkste NQ-dimensie(s) en 
beginselen die gericht zijn op de 
activiteit

3. Context en doelgroep

4. Beschrijving van de activiteit, 
illustreren wat kan worden gedaan 
om de dimensies van NQ te voeden, 
en hoe principes en richtlijnen 
kunnen worden gebruikt om het 
proces te vergemakkelijken. 

5. Doel van de activiteit

Er zijn veel verhalen beschikbaar, en in 
deze handleiding presenteren we er vier. Je 
vindt veel andere inspirerende verhalen van 
jongerenwerkers die de NQ principes en richtlijnen 
hebben toegepast in hun jongerenwerk op de 
projectwebsite www.natureintelligence.eu. 
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VERHAAL 1: 
De transformatieve kracht 
van het vreugdevuur
Belangrijkste NQ dimensie(s): Emotioneel en spiritueel

Context en doelgroep: De volgende activiteit werd uitgevoerd tijdens een twee 
weken durend educatief zomerkamp gericht op jongeren tussen 16 en 18 jaar. 
De deelnemers logeerden in een chalet ondergedompeld in het bos van de 
berg Amiata in Toscane, een van de meest uitgestrekte beukenbossen in Italië. 

Korte beschrijving van de activiteit: De activiteit duurde ongeveer anderhalf 
uur en bestond uit het maken van een vreugdevuur waarin deelnemers werden 
gevraagd zich te identificeren met de omgeving, een sterke emotie op een stok 
over te brengen, het vuur te voeden met deze emotie en het vuur te blazen 
met hun vitale geest.

Doel van de activiteit: Het doel van de beschreven activiteit is om deelnemers 
in staat te stellen zich emotioneel te verbinden met de natuur door middel 
van het element vuur en deze emotionele verbinding te gebruiken om een 
moment van transcendentie, delen en openheid voor anderen te ervaren.

De beschrijving van de activiteit

De activiteit begint op een open plek in het bos; de deelnemers zitten in een 
cirkel en in het midden is er een klein vreugdevuur. Ik vraag hen om te gaan 
zitten en leg uit dat die kleine vlammen de vitale energie van het bos om 
hen heen vertegenwoordigen en waar ze nu deel van uitmaken. Ik vraag de 
deelnemers om in stilte te blijven en het vuur een paar minuten te observeren. 
Het vuur vertegenwoordigt de motor van de cyclische regeneratie van de 
natuur, een symbool van vitale energie.

Ik vraag de deelnemers om hun gedachten te laten dwalen en het ritme van 
het vuur en de natuurlijke geluiden die hen omringen te internaliseren. Door 
dit ritme wordt hen gevraagd zich opnieuw te verbinden met hun emoties en 
zich te concentreren op een belangrijke: een sterke emotie die deze fase van 
hun leven kenmerkt. Zodra ze de emotie identificeren, vraag ik hen om het 
over te brengen in een stuk hout dat ze in het vuur gooien. Door dit te doen, 
herkennen ze zichzelf als een van de onderdelen van de natuur en dat ze de 
vitale natuurlijke energie helpen door te groeien hun eigen emotie. Zodra de 
deelnemers het vuur met hun stok hebben gevoed, blazen ze er op, waardoor 
het zuurstof krijgt. Dit gebaar zorgt ervoor dat deelnemers zich opnieuw 
verbinden met de natuur door middel van een geschenk: ze zorgen ervoor dat 

Krachten

Verbinding maken 
met de kracht van 

de natuur

Heelheid

Verbinding maken
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een deel van zichzelf, hun vitale adem, het geheel versterkt. De emoties zijn niet 
langer solide, maar ze worden vuur, vonken en lucht, waardoor deelnemers 
deze emoties kunnen verteren en accepteren. De deelnemers vereren anderen 
en het vuur; ze blijven kalm, verrukt door de atmosfeer. Wanneer ze bij het 
vuur staan, kunnen ze besluiten om hun emoties hardop te delen, waardoor 
ze empathie en sterke emotionele reacties in de groep genereren. Zodra 
alle deelnemers hebben gedeeld, door simpelweg de emotie-tak in het vuur 
te gooien of hardop hun emotie te verkondigen, eindigt het ritueel door de 
transformatie van het vuur te observeren. 

De vonken verspreid naar de hemel worden het symbool van energie die 
wordt omgezet in iets nieuws. Tijdens deze laatste fase nemen deelnemers 
een moment om hun emoties een plek te geven en los te laten, waarbij ze hun 
bijdrage aan het geheel herkennen.

Krachten

Ondersteuning van 
transformatie 
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VERHAAL 2: 
Hondenhokken
Belangrijkste NQ dimensie: Actie 

Context en doelgroep: Deze activiteit gebeurde als gevolg van een uitgesproken 
behoefte van lokale jongeren van 16 tot 18 jaar oud. De activiteit vond plaats in 
een kleine stad en werd gedurende zes maanden uitgevoerd. 

Korte beschrijving van de activiteit: De activiteit, uitgevoerd in het kader 
van een Erasmus+ jongereninitiatiefprogramma, bestond uit het bouwen van 
5 hondenhokken die zodanig werden aangepast dat mensen direct ingeblikt 
dierlijk voedsel en geld konden doneren. Deze hondenhokken werden 
vervolgens geplaatst in de belangrijkste winkelcentra. 

Doel van de activiteit: Het doel van de activiteit was om tegemoet te 
komen aan de lokale behoefte aan bewustmaking en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid ten aanzien van zwerfkatten en honden, een situatie 
waarvoor destijds geen wetgeving bestond. Het lokale jeugdcentrum, een 
groep jongeren en een lokale liefdadigheidsvereniging kwamen samen 
om de kwestie aan te pakken en kwamen tot de conclusie dat niemand de 
verantwoordelijkheid op zich nam voor de zwerfhonden en katten in de lokale 
gemeenschap en dat de bestaande dierenopvang al moeite had om katten en 
honden te helpen.

De beschrijving van de activiteit

Stap 1 Actie 
Een van de deelnemers studeerde voor timmerman en bestelde en bewerkte 
de houten materialen om de hondenhokken te maken, die vervolgens door 
de groep werden samengesteld. De hondenhokken zijn ontworpen om blikken 
voedsel in te laten vallen, en om voorbijgangers ervan te weerhouden het te 
stelen. We hebben ook een klein slotje voor gelddonaties opgenomen. Toen de 
hokken werden gebouwd, schilderden we ze om ze aantrekkelijker te maken en  
hebben we kleine wielen geinstalleerd zodat we ze konden verplaatsen. Ten 
slotte, toen de hondenhokken klaar waren voor distributie en alle afspraken 
met de winkelcentra waren gemaakt, werkten de deelnemers een strategie 
uit om de zichtbaarheid van deze hondenhokken te vergroten. We besloten 
om een promotionele infographic te maken met een pleidooi om te doneren 
voor lokale zwerfkatten en deze door te geven aan de klanten bij de ingang. 
Deelnemers namen verschillende plekken in voor en in het winkelcentrum 
om ons project en doel te promoten. Twee deelnemers stonden bij de kassa 
waar het hondenhok was gepositioneerd. Tijdens het eerste weekend, voor de 
lancering van onze actie, hebben we ook wat promotiemateriaal weggegeven 
aan mensen die het voedsel of geld hebben gedoneerd. We deden dit in vijf 
verschillende winkelcentra en de reacties van mensen waren geweldig. In 
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slechts vier dagen waren we in staat om meer dan 1,500 kg dierenvoedsel, wat 
geld en een enorme stapel oude dekens te verzamelen.

Stap 2 Verspreiding 
Toen de promotieactiviteit klaar was, hebben we alle donaties geïnventariseerd 
en hebben we vragen gesteld over de nationale dierenopvang. We hebben 
het voedsel en dekens verdeeld over vijf dierenopvanglocaties in ons land. 
We namen het voedsel mee naar de dierenopvang en boden vrijwillig aan 
om hen te helpen voor die ene dag dat we er waren. We lieten honden uit, 
en we aaiden katten die eenzaam waren in hun kooien. We namen foto’s en 
interviewden mensen die in de opvangcentra werkten. Later hebben we een 
artikel opgesteld dat in de regionale krant werd gepubliceerd om het bewustzijn 
over de strijd van de dierensasielen te vergroten. Ons artikel riep mensen op 
om dieren te adopteren in plaats van ze te kopen en eigenaren om hun dieren 
te steriliseren. We hebben ook een brief geschreven aan nationale en lokale 
politici, om enkele wetswijzigingen aan te pakken. Een jaar later veranderde de 
regering de wet, waarbij lokale gemeenschappen werden gelast dierenopvang 
te cofinancieren en systematisch zwerfhonden en katten te helpen voorkomen. 
Het geld dat was gedoneerd werd gebruikt voor een sterilisatiecampagne voor 
de lokale zwerfkatten. Sommigen van hen vonden later hun nieuwe thuis en 
sommigen werden vrijgelaten naar hun natuurlijke habitat en werden gevoed 
door de lokale bevolking. Tot slot werden onze hondenhokken gedoneerd aan 
de plaatselijke liefdadigheidsverenigingen en dierenasiels om voedsel te blijven 
verzamelen. De laatste tijd zag een van onze collega’s een van de hokken voor 
een grote supermarkt. Mensen gebruiken onze hondenhokken nog steeds om 
voedsel te doneren. Veel dank aan al deze mensen.
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VERHAAL 3: 
Winterzonnewende 
Labyrint
Belangrijkste NQ dimensie: Spiritueel en cognitief

Context en doelgroep: We bieden deze activiteit/ritueel aan in twee 
verschillende contexten: 
• Als avondactiviteit tijdens een weeklange winterretraite in de natuur met 

een groep van veertien personen van 20 tot 35 jaar oud. 
• Als een vier uur durend openbaar evenement in de tuinen van een Art 

Nouveau villa in het centrum van Praag, waaraan ongeveer 100 mensen 
van verschillende leeftijden, waaronder kinderen, deelnamen.

Korte beschrijving van de activiteit: Na een inleiding tot de activiteit en de 
voorbereidingsfase maakte iedereen een individuele reis naar het centrum van 
het labyrint en symbolisch naar zijn eigen centrum, om een kaars aan te steken 
die zijn innerlijke licht en vuur symboliseert. Vervolgens liepen ze terug naar 
het startpunt en liepen ze verder voor de integratie- en consolidatiefasen van 
de ervaring. 

Doel van de activiteit: Het doel was om onze innerlijke natuur te synchroniseren 
met de uiterlijke, om het moment van de Winterzonnewende te markeren en 
te vieren, om verbinding te maken met het mysterie van de wedergeboorte 
van de zon en om het licht in onszelf te verfrissen.

De beschrijving van de activiteit

We zitten bij elkaar en vragen de deelnemers welke kwaliteiten ze associëren 
met de Winterzonnewende en met het huidige moment. Vanuit verschillende 
hoeken horen we: stilte, duisternis, rust, kerstverlichting, lange nachten, 
introspectie, kou, depressie, delen met vrienden en familie, snoepjes, slapende 
natuur. We verzamelen de antwoorden en introduceren de betekenis van de 
winterzonnewende in de cyclus van het jaar, waarbij we de betekenis en het 
belang van rituelen benadrukken als handelingen die de verandering in de 
natuur markeren. We delen met de groep hoe belangrijk het is om het te 
erkennen en te belichamen als een manier om ook de veranderingen in onszelf 
te accepteren. We nemen dit moment als een kans om te vertragen met de 
natuur, na te denken over het afgelopen jaar en de kracht op te nemen voor 
de nieuwe cyclus. We vieren het begin van het zonnejaar, de wedergeboorte 
van de zon en we eren ook de duisternis. Na deze introductie nodigen we 
deelnemers uit om hun individuele voorbereiding te doen. 
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We nodigen hen uit om een tijdje in de duisternis te blijven en zich vervolgens 
te zuiveren op een manier die geschikt is voor hen — er zijn verschillende items 
die kunnen worden gebruikt: water, vuur, trommel, bel, gedroogde kruiden voor 
smudging, etherische oliën, veer. Vervolgens nodigen we hen uit om bewust en 
wanneer klaar te ademen, om het labyrint in te stappen en met vertrouwen 
naar het licht te lopen. Voor hen ligt een licht labyrint van Kretenzer stijl met een 
grote kaars in het midden. We moedigen deelnemers aan om genoeg ruimte 
voor elkaar te laten en de verschillende tempo’s te respecteren. Sommige 
mensen zijn snel in het doolhof, anderen nemen een langere tijd om te rusten 
in de duisternis en zich klaar te maken voor de reis. Dit type labyrint heeft één 
manier om het centrum te bereiken, waar het keerpunt is, wat betekent dat 
men dezelfde route terugneemt. Het pad verandert voortdurend van richting. 
Soms voelt het alsof je er bijna bent en dan plotseling ben je verder en bijna in 
de tegenovergestelde richting. Maar, zolang je niet opgeeft, zul je het centrum 
bereiken.  

We bieden de deelnemers specifieke suggesties voor drie verschillende fasen:

• Op weg naar het centrum onthoudt je met dankbaarheid wat, aan het 
einde van het seizoen, je navigatie, je gids, je licht was. Laat los wat je niet 
meer helpt. 

• Wanneer je het centrum bereikt, heb je ook je eigen innerlijke centrum 
en keerpunt bereikt. Steek je kaars op met nieuw licht en laat dit licht in 
je hart als een symbolisch gebaar van het toestaan van wat nodig is in je 
leven

• Op weg naar buiten, denk dan na over dan de vraag „Wat wil je van jezelf 
laten schijnen  op de wereld?”.  

Na het verlaten van het labyrint nodigen we deelnemers uit om een wens te 
doen en de wereld in te sturen, om het vuur te koesteren met kruiden die ter 
plekke zijn verzameld en om een stuk zonnewendecake te delen. We wensen 
een veelbelovend jaar van gezondheid, geluk en overvloed. Iedereen wordt 
uitgenodigd om een kaart op te halen en hun toekomst te proberen te lezen 
met de hulp van de anderen. Meestal is deze activiteit/ritueel individueel, dus 
voordat je het labyrint binnengaat en na het verlaten ervan, omdat mensen 
vaak even alleen met hun eigen gedachten en gevoelens willen blijven. Soms, 
als ze eenmaal uit het labyrint zijn, zitten ze rond het vuur, zingen ze samen of 
delen ze hun verhalen uit het labyrint.
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VERHAAL 4: 
Beelden van de natuur
Belangrijkste NQ dimensie: Cognitie, spiritualiteit en actie

Context en doelgroep: Deze activiteit was bedoeld voor een groep jongeren 
die bezig waren met het ontwerpen van natuuractiviteiten en de promotie van 
die activiteiten. Het was een groep van ongeveer tien personen van 20 tot 28 
jaar oud. De activiteit vond plaats in een hut in de natuur. 

Korte beschrijving van de activiteit: De deelnemers worden in totaal drie keer 
de natuur ingestuurd. Elke keer hebben ze een andere opdracht. De laatste 
wordt in paren gedaan en er is tijd om te ruilen. Tot slot leidt de begeleider 
een groepsgesprek, waarbij zo nodig theoretische informatie wordt toegepast. 

Doel van de activiteit: Het doel van de activiteit is om bewust te worden 
van onze eigen perspectieven over de natuur. Het doel is ook om verbinding 
te maken met de natuur en verschillende perspectieven te laten zien. Het 
bewustzijn van de verschillen in de manier waarop we de natuur beschrijven en 
zien kan jongerenwerkers helpen activiteiten te ondernemen met verschillende 
doelgroepen. 

De beschrijving van de activiteit

We starten deze activiteit door deelnemers vrij de natuurlijke omgeving 
te laten verkennen en te ervaren zonder te vermelden wat ze er later in de 
activiteit mee gaan doen. Het enige wat we aankondigen is dat we in beelden 
over de natuur gaan praten. 

We sturen de groep op pad in het natuurgebied, met de opdracht om individueel 
een plek te vinden waar ze zich prettig voelen en daar vijftien minuten te zitten 
en niets anders te doen dan nadenken. We nodigen hen uit om hun telefoons 
te vermijden en afstand te houden van de andere deelnemers, zodat ze niet 
worden afgeleid. 

Wanneer deelnemers terugkeren naar waar ze zijn begonnen, vinden ze allerlei 
benodigdheden, zoals pennen en papier, die ze kunnen gebruiken. Vervolgens 
wordt hen gevraagd terug te gaan naar de plek waar ze zaten om vast te leggen 
wat ze mooi vinden aan die plek. Ze krijgen volledige vrijheid om dat te doen 
als ze willen: maak een tekening of een foto, schrijf een gedicht, vertel een 
verhaal of maak iets met de beschikbare materialen. Ze hebben 10 minuten 
om iets te creëren en dan moeten ze terugkomen. 

Heelheid

Verbinding maken 

Krachten

Wees creatief



29

Zodra ze terug zijn, wordt hen gevraagd om een partner te kiezen en van plaats 
te wisselen om iets te creëren over de plek van hun buddy. Daarna vragen we 
hen om elkaar te laten zien wat ze hebben gemaakt en wat er op elke plek 
opvalt. Vervolgens vragen we enkele van de buddies om na te denken en te 
delen over de volgende vragen: Welke plek vond je het leukst? Voelde de plek 
zich anders toen je daar een taak had? Denk je dat je de tweede plek leuker zou 
vinden als er geen druk was om iets te maken? 

Over het algemeen tonen de deelnemers een voorkeur voor de plek die ze 
zelf hadden gekozen, maar ze zeggen vaak dat hun buddy hen hielp om beide 
plaatsen anders te zien door hun creatieve expressie. 

Tot slot geven we een korte introductie in de kunstgeschiedenis en tonen we de 
verschillende manieren waarop de natuur is geschilderd en gezien door mensen 
in de loop van de tijd. En hoe de manier waarop mensen de natuur schilderen 
ons veel kan vertellen over hun relatie met de natuur (en hoe het de algemene 
relatie van mensen met de natuur in dat specifieke tijdperk kan illustreren). We 
nodigen deelnemers uit om opnieuw te kijken naar hun communicatie over 
natuuractiviteiten. Wat vertel je mensen met de afbeeldingen en woorden die 
je kiest? Wat kun je veranderen om het aantrekkelijker te maken voor iemand 
anders? 

Krachten

Ondersteuning van 
transformatie
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Deel 3: 
Het Ontwerpproces 
van NQ-
Jongerenwerk-
programma’s
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Een stapsgewijze aanpak  
We hopen dat we erin zijn geslaagd je te 
overtuigen van de potentiële waarde van NQ 
voor je werk en organisatie, en dat je net zo 
enthousiast bent geworden over deze aanpak als 
wij. Naar onze mening ligt het kunnen maken van 
een oprechte, ware verbinding met de natuur aan 
de basis van een gezond en zinvol leven, waarin 
men met zorg en respect zorgzaam voor andere 
mensen en het milieu omgaat.

We realiseren ons ook dat je je na het lezen van 
dit alles wellicht afvraagt welke concrete stappen 
je kunt nemen om met het concept van NQ aan 
de slag te gaan in het jongerenwerk. 

Algemene aanpak

Als algemene aanbeveling, als je NQ wilt opnemen 
in je jongerenwerkomgeving, raden wij je aan om 
ten minste de vier NQ-dimensies (hoofd, hart, 
onderbuik en handen) te behandelen en rekening 
te houden met de vier ontwerpprincipes bij het 
ontwerpen en implementeren van je project. In 
onze ervaring is jongerenwerk (zoals met al het 
andere in het leven) werk in uitvoering en met 
een beetje geduld en nieuwsgierigheid kun je een 
enorme impact hebben op zowel het leven van 
jongeren als dat van jou. Het belangrijkste is dat 
wij van mening zijn dat de beste programma’s de 
jongeren actief betrekken bij alle projectfasen. 

Stap-voor-stap suggesties

Om je verder te ondersteunen bij het in de 
praktijk brengen van NQ, presenteren wij een 
stapsgewijze handleiding voor de implementatie 
van NQ in jongerenwerk (zie tabel 3.1). Voor 
elke stap worden suggesties voor specifieke 
acties vermeld, samen met een beschrijving van 
mogelijke resultaten. Deze resultaten helpen je te 
evalueren of de stappen en acties met succes zijn 
voltooid. 

Werk in uitvoering

Met behulp van deze gehele handleiding en de 
stapsgewijze aanpak uit dit hoofdstuk hopen 
we dat je begrijpt dat dit NQ-project een „work 
in progress” is en dat we het geweldige werk 
dat er al is gedaan rondom natuurverbinding 
zeer waarderen omdat dit vaak al de kern 
van de natuurintelligentie raakt. Aarzel niet 
om onze aanbevelingen te gebruiken op 
een manier die past bij jouw organisatie en 
gebruik je eigen verbeelding en ervaring om 
een NQ jongerenwerkprogramma vanaf nul te 
ontwerpen en ‘bij te schaven’ of je bestaande 
programma verder te verbeteren tot een ‘NQ-
proof programma’. 
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Stap-voor-stap handleiding voor het implementeren 
van NQ in jouw ontwerpproces.

Stappen Acties Resultaten

1. 

Evalueer je 
behoeften en breng 
je middelen in kaart

Lees achtergrondinformatie over 
NQ en deel dit met je collega’s 

Bespreek en bepaal welke 
behoeften jullie jongeren 
hebben bij het ontwerpen van 
een NQ-programma. Welke NQ 
competenties willen ze verder 
ontwikkelen?

Bespreek de toegevoegde waarde 
van NQ voor de activiteiten en 
missie van je organisatie 

Identificeer middelen, obstakels 
en mogelijkheden voor de 
implementatie van NQ 

Medewerkers weten het concept van 
NQ en de bijbehorende competenties 
en principes

Jongerenwerkers hebben een goed 
overzicht van wat jongeren belangrijk 
vinden als het gaat om het werken 
aan hun NQ. Ze weten het NQ-
programma af te stemmen op de 
werkelijke behoeften van jongeren. 

De waarde van het adopteren van NQ 
in je organisatie is geïdentificeerd en 
bevestigd

De haalbaarheid van de 
implementatie van NQ is vastgesteld.

2.

Implementeer 
principes voor het 
werken met NQ 

Organiseer een inspiratiesessie 
met medewerkers om de principes 
voor het werken met NQ te 
bespreken.

Evalueer het huidige programma 
en de activiteiten om gaten en 
mogelijkheden te identificeren om 
het programma meer ‘NQ proof’ te 
maken. We raden aan om jongeren 
actief bij deze fase te betrekken.

Medewerkers zijn vertrouwd met 
principes voor het ontwerpen van 
activiteiten die NQ faciliteren en zijn 
geïnspireerd om ze te gaan gebruiken.

Er is een gedeelde visie gecreëerd 
over het implementeren 
van NQ in de organisatie en 
jongerenwerkpraktijken (bijvoorbeeld 
welke van de competenties/principes 
al aan bod komen en die meer 
aandacht nodig hebben). Er is een 
goed begrip van de verwachtingen 
van de jongeren.
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3. 

Programmaomvang 
en -structuur 
ontwikkelen

Stimuleer medewerkers om een 
(online) opleiding te volgen over 
NQ of andere natuurgerichte 
educatieve benaderingen en om 
ideeën te bedenken voor het 
implementeren van NQ in hun 
activiteiten

Onderzoek de behoefte en 
mogelijkheden voor het aangaan 
van partnerschappen met 
organisaties met aanvullende 
expertise

Een format ontwikkelen voor een 
NQ-gebaseerd programma en 
activiteiten

Medewerkers dragen de NQ aanpak 
uit en voelen zich comfortabel en 
zelfverzekerd om het af te stemmen 
op hun eigen best practices. Ze 
hebben ook het vertrouwen om 
nieuwe manieren te verkennen om 
NQ-programma’s uit te voeren.

Er zijn partnerschappen met andere 
organisaties tot stand gebracht die 
synergie creëren of elkaar aanvullen. 

Er is een „toolkit” beschikbaar voor 
het leveren van een NQ-programma, 
met gedetailleerde beschrijvingen 
van activiteiten (bv. doel, duur, aantal 
deelnemers, materiaal, vragen voor 
facilitering/debriefing)

4. 

Selecteer 
ondersteunende 
omgevingen en ga 
ervoor!

Vind geschikte natuurrijke 
omgevingen in de buurt van waar 
je je bevindt, of zoek manieren om 
binnenomgevingen te verrijken 
met natuur (Tip: NQ kan in elke 
omgeving worden gevoed: groen 
— blauw — grijs)

Test en voer je NQ-programma uit

Ondersteunende omgevingen die de 
natuur mogelijk maken als leraar voor 
het voeden van NQ zijn gevonden of 
gecreëerd

Het programma is opgeleverd 

5. 

Evalueren

Laat de NQ schaal invullen voor en 
na het project om veranderingen in 
NQ in kaart te brengen 

Gebruik ervaringen en resultaten 
om je NQ-programma te 
verbeteren

Houd kwalitatieve evaluatie- of 
reflectierondes tijdens en na de 
activiteit met de deelnemers. 

De bijdrage van het programma ter 
bevordering van NQ in relatie tot 
de behoeften en ambities van de 
deelnemers is geverifieerd

Suggesties ter verbetering van 
het programma zijn besproken en 
uitgevoerd 

Je hebt inzicht in hoe jongeren het 
programma hebben ervaren en 
hebt concrete ideeën over hoe het 
programma voor latere oplevering 
kan worden verbeterd. 
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Evaluatie van je NQ-programma 

Evaluatie is een belangrijk onderdeel  van het niet-formeel leren. Bij jongeren is de impact van 
een leerervaring vooral gebaseerd op de kwaliteit van het evaluatieproces. Goede facilitering 
met goede vragen zal de ervaring verankeren en jongeren helpen leerervaringen in hun dagelijks 
leven te integreren. Evenzo, als jongerenwerker zal het evalueren van de kwaliteit van je NQ-
jongerenprogramma je helpen begrijpen wat de impact was en hoe je het de volgende keer kunt 
verbeteren. Gezien het feit dat evaluatie zo’n belangrijk en uitdagend proces is, willen we graag een 
aantal gedachten over dit onderwerp delen.

Waarom evaluatie zo belangrijk is

Na het uitvoeren van een programma, kun je je afvragen hoe effectief het was en en of je dit kunt meten. 
Individuele en groepsreflectties die tijdens en aan het einde van het programma worden uitgevoerd, 
kunnen zeker een manier zijn om te achterhalen in hoeverre het programma haar doel heeft bereikt en 
er in is geslaagd om in te spelen op de leerbehoeften van de jongeren op het gebied van NQ.

Wij geloven dat inzichten en het verankeren van leren vaak gebeuren na afloop van het programma, 
vanwege de specifieke kenmerken van de procesgerichte en leerlinggerichte aanpak die typerend is 
voor ervaringsgericht leren. Dit betekent dat evaluaties meerdere keren moeten worden gehouden 
tijdens het proces, en opnieuw als het programma voorbij is. Je kunt dit bijvoorbeeld drie of zelfs zes 
maanden nadat het programma is beëindigd doen, maar als dat te veel is, stellen we voor dat er tussen 
één tot drie maanden na afloop van het programma ten minste één extra evaluatie wordt uitgevoerd. 

Evaluatie op verschillende niveaus

Het meten van impact of effectiviteit kan op verschillende niveaus gebeuren, zoals individueel of 
programmaniveau. Om de impact op het niveau van de deelnemers te meten, raden we aan om 
de NQ-36 één week voor aanvang van het programma te laten invullen, en opnieuw nadat het 
programma is afgerond (bijvoorbeeld 1 maand later). De jongeren kunnen dan zelf kunnen zien 
of ze hun NQ competenties hebben ontwikkeld en welke domeinen. Voor jou, als jongerenwerker, 
kun je de gegevens gebruiken om te zien of je programma over het algemeen effectief is geweest 
voor alle deelnemers. Je hebt echter wat statistische vaardigheden nodig om dit op groepsniveau te 
kunnen doen. Aanvullende evaluatie van het leerproces op kwalitatief niveau door middel van zelf- 
of groepsreflectie is natuurlijk een belangrijk aspect van niet-formeel leren en zal je inzicht geven 
hoe het groeiproces zich heeft ontwikkeld. 

We raden je aan de effectiviteit van je programma te beoordelen aan de hand van metingen die 
zijn gebaseerd op kwalitatieve in plaats van kwantitatieve gegevens. Op basis van onze ervaringen 
als beoefenaars willen we graag een voorbeeld geven van hoe een zelfbeoordelingssjabloon op 
lange termijn eruit zou kunnen zien. Met behulp van de items in de NQ-36 schaal als een set 
indicatoren, hebben we verschillende vragen opgesteld die je kunt gebruiken bij het faciliteren van 
reflectieprocessen (zie Bijlage A). Als je de vragen te gedetailleerd vindt, kun je ook kiezen voor een 
meer open aanpak waarin je de deelnemers vraagt na te denken over hun ervaringen binnen elk 
domein (in plaats van alle competenties afzonderlijk), of om die vragen te selecteren en te gebruiken 
die je het meest geschikt vindt voor het programma dat je ontworpen hebt. Natuurlijk ben je van 
harte welkom om eventuele aanvullende vragen toe te voegen die je relevant vindt. 
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De verschillende NQ domeinen onderling verbonden

Je zult je realiseren dat de ervaringen van de meeste jongeren in NQ-programma’s bijdragen aan 
de ontwikkeling van meer dan één NQ-domein of competentie tegelijkertijd. Het opstarten van 
een stadstuin kan bijvoorbeeld een indicator zijn van zowel de ontwikkeling van het emotionele 
gebied (bijvoorbeeld de verbondenheid met de natuurcompetentie) als van de ontwikkeling van 
het cognitieve gebied (bijvoorbeeld de kenniscompetentie). Het kweken van een plantje betekent 
niet alleen dat je er om moet geven, het betekent ook dat je de kenmerken en processen ervan wilt 
begrijpen. Op welke tijd van het jaar moet het zaad geplant worden? In welke bodem gedijt het 
het beste? Hoeveel water heeft het nodig? Hoe lang duurt het om te groeien en wanneer kan het 
worden geoogst? Welke voedingsstoffen heeft het nodig? Welke insecten kunnen schadelijk zijn?  

Dit illustreert dat de NQ-domeinen en hun competenties met elkaar verbonden zijn. Daarom kan het 
scheiden van de gebieden en zijn competenties en het creëren van een template met indicatoren 
een vrij ongepolijste manier zijn om gegevens te verzamelen om te evalueren in hoeverre het 
programma doeltreffend was in termen van het creëren van nieuwe gezonde gewoonten voor 
zichzelf en het milieu. Wij nodigen je uit om de voorgestelde indicatoren slechts te gebruiken als 
een manier om een proces van zelfonderzoek en zelfbewustzijn aan te wakkeren en niet als ‘moeten 
dat, indien niet bereikt, het programma als niet effectief zou laten zijn.

Wanneer je wilt inzien in hoeverre je NQ-programma effectief was, wil je misschien wat opener zijn 
in je vragen en gewoon de verschillende competenties als voorbeelden nemen van de bredere vier 
domeinen van NQ. In je open onderzoek kun je meer algemene reflectievragen gebruiken, zoals: 

• Wat heb je de laatste tijd gedaan dat in dit domein en competentie valt? 
• Hoe voelde het je daarbij? 
• Zijn er verdere stappen/acties die je op dit gebied wilt ondernemen? Zo ja, welke en wie denk 

je dat je daar graag bij wilt hebben?

Evaluatie op programmaniveau

Evenzo is het ook goed om de kwaliteit en effectiviteit van je jeugdprogramma in het algemeen te 
beoordelen. Net zoals jongeren ‘groeien’, zijn jongerenorganisaties en jongerenprojecten zelf ook 
continu in ontwikkeling. Het evalueren en reflecteren op je NQ-programma is daarom essentieel, 
zodat je kunt begrijpen wat goed werkte en wat de volgende keer anders kan. Je kunt de stapsgewijze 
aanpak uit tabel 3.1 ook gebruiken om je programma te evalueren, aangevuld met kwalitatieve 
evaluaties met deelnemers en andere betrokkenen (bijvoorbeeld begeleiders, jongerenwerkers). Je 
kunt bijvoorbeeld vragen stellen over: 

• Hoe werd de flow van de workshops ervaren?
• Kwam de inhoud van de workshops overeen met de doelstellingen van het programma?
• Hebben de begeleiders je geholpen je NQ-competenties tijdens het programma te bevorderen?
• Was de omgeving geschikt voor het doel van het programma?
• Heeft de groepsdynamiek bijgedragen aan je NQ-ervaring?
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BIJLAGE A:  
Template met voorbeeldreflectievragen voor individuele 
evaluatie van een NQ-programma

HOOFD  (COGNITIE)
REFLECTIEVRAGEN OPEN ANTWOORD MET OBSERVATIE VAN IEMANDS 

ERVARINGEN EN GEVOELENS
BEGRIP
In hoeverre kun je je richten op de verschillende 
kenmerken van planten en dieren? Ben je in staat om 
eetbare planten te herkenenn?

 

In hoeverre ben je in staat om klimaatverandering 
waar te nemen?
In hoeverre kun je je oriënteren in een natuurlijke 
omgeving?
NIEUWSGIERIGHEID
In hoeverre ben je nieuwsgierig naar de omgeving en 
hoe voel je je daar?  

In hoeverre zijn de elementen in de natuur voor jou 
met elkaar verbonden? Beschrijf enkele voorbeelden 
die je hebt opgemerkt in je dagelijkse ervaring.
Hoeveel hou je ervan om jezelf onder te dompelen in 
onontdekte natuurlijke omgevingen?
OUTDOOR-VAARDIGHEDEN
Hoe vaak breng je een nachtje in de natuur door met 
behulp van de natuurlijke elementen om je heen om 
een schuilplaats of een hulpmiddel te bouwen dat je 
nodig hebt?

 

In hoeverre kun je de sterren gebruiken om je te 
oriënteren?
Hoe organiseer je jezelf als je in het bos gaat? Neem je 
een zaklamp, touw, mes, etc mee?

HART (EMOTIE)
REFLECTIEVRAGEN OPEN ANTWOORD MET OBSERVATIE VAN IEMANDS 

ERVARINGEN EN GEVOELENS
VERBINDING
Hoe laat je jezelf onderdompelen in de natuur?
Hoe houd je rekening met en respecteer je de 
natuurlijke omgeving om je heen?
In hoeverre zorg je voor de natuur en voor je eigen 
lichaam?
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OMARMING
In hoeverre houd je ervan om tijd door te brengen in 
de natuur, zelfs bij ongunstige weersomstandigheden?
In hoeverre dompel je jezelf onder in natuurlijke 
omgevingen zonder bang te zijn om vies te worden?
RUIMDENKENDHEID
In hoeverre trekken alle aspecten van de natuur je aan, 
waaronder insecten, wilde dieren, of zelfs dode dieren 
enz.

 

In hoeverre vind je schoonheid in alle aspecten 
en natuurlijke manifestaties, zelfs de meest 
indrukwekkende en angstaanjagende, zoals stormen 
etc?
In hoeverre herken en respecteer je de natuurlijke 
cyclus van het leven? Kun je voorbeelden benoeme?
In hoeverre voel je je op je gemak bij het doorbrengen 
van tijd buitenshuis zonder faciliteiten of toiletten?

ONDERBUIK (SPIRITUALITEIT) 
REFLECTIEVRAGEN OPEN ANTWOORD MET OBSERVATIE VAN IEMANDS 

ERVARINGEN EN GEVOELENS
OVERSTIJGING
In hoeverre voel je je in flow met het hele ecosysteem?  
In hoeverre voel je dat de natuur een uitdrukking van 
spiritualiteit is?
Wanneer in de natuur, in welke mate zie je een diepere 
verbinding?
MINDFULNESS
In hoeverre voel je je meer aanwezig?
In hoeverre ben je je bewust van je gewaarwordingen 
wanneer je in aanwezigheid van de natuur bent?
In hoeverre ben je je bewust van de microbewegingen 
van de natuurlijke elementen (het horen van de mieren 
die op de bladeren lopen, de bodem kraken als het 
droog is etc)?
AUTHENTICITEIT
In hoeverre heb je het gevoel je dat je jezelf kunt zijn 
als je in de natuur bent?  

In hoeverre inspireert de natuur je om de beste versie 
van jezelf na te streven?
Wanneer in de natuur, in welke mate zie je 
duidelijker wat je waarden zijn en waar je diep 
om geeft?
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HANDEN (ACTIE)
REFLECTIEVRAGEN OPEN ANTWOORD MET OBSERVATIE VAN IEMANDS 

ERVARINGEN EN GEVOELENS
GEZONDHEID
Hoe vaak gebruik je natuurlijke middeltjes — 
homeopathie of fytotherapie of essentiële oliën — 
wanneer je een aantal kleine gezondheidsproblemen 
hebt (hoofdpijn, buikpijn, spierpijn)?
Hoe vaak ben je je bewust van je lichamelijke 
behoeften en onderneem je actie om aan je behoeften 
te voldoen — rust als je moe bent, eet als je honger 
hebt of drinkt als je dorst hebt etc.?
Als je boos of verdrietig bent of een pauze moet 
nemen uit je dagelijks leven, ga je dan een wandeling 
maken in de natuur?
Hoe vaak ga je de natuur in om te mediteren of 
gewoon na te denken over de kenmerken ervan?
In hoeverre stel je een wederkerige relatie tot stand 
met dieren als een manier om je emoties te reguleren 
en je intuïtieve intelligentie te voeden?
BETROKKENHEID
Hoe vaak recycle je?  
In hoeverre weet je waar en hoe de goederen die je 
gebruikt worden geproduceerd? Hoe vaak maak je 
keuzes op basis van een eco-systemische en ethische 
manier van denken?
Hoe vaak ben je bezig met activiteiten om voor het 
milieu te zorgen?
Hoe vaak verzamel je afval dat je vindt tijdens je 
wandelingen in de natuur?
In hoeverre besteedt je aandacht aan de manier 
waarop je grondstoffen gebruikt (water, gas, 
elektriciteit, enz.)?
Hoe vaak denk je aan manieren waarop je dingen kunt 
hergebruiken en minder afval kunt produceren?
SAMEN ZIJN
Hoe vaak kies je ervoor om je vrienden te zien in 
natuurlijke omgevingen (bos, strand, park etc)?
Hoe vaak kies je ervoor om je vakantie in een 
natuurrijke omgeving door te brengen?
Volg je een les over een onderwerp over de natuur 
(Vogelen, planten herkennen, natuurlijke remedies, 
enz.) met vrienden?
Ben je betrokken bij een milieuinitatief met 
vrienden (Fridays for future, huisdierenopvang, 
strandschoonmaak, enz.)?
Hoe vaak sport je in de natuur (fietsen, wandelen, 
klimmen, kajakken, etc) met vrienden?
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