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ORGANISEER ZELF EEN TIJD-VOOR-NATUUR-BABBEL 

 

TIJD VOOR NATUUR 

Samen met onze leden willen we nadenken en ideeën verzamelen voor Vlaanderen in 
harmonie met de natuur. Dat doen we via natuurinhethart.be, het online platform van het 
Toekomsttraject. Op dit platform stellen we twee vragen: 
 

● Vraag 1: “Welke plek is voor jou een inspirerend voorbeeld van hoe onze 

natuur er in de toekomst kan uitzien?” 

● Vraag 2: “Hoe kunnen natuur en samenleving elkaar versterken in 

Vlaanderen?”. Hebben Natuurpunters daarover ideeën, dan kunnen ze die posten 

op het platform onder één van de zes thema’s: landbouw, klimaatbescherming, water, 

wonen, gezondheid en economie (incl. energie). Ideeën die te maken hebben met 

andere thema’s kunnen ze posten in de categorie ‘andere thema’s. 

 

Ook binnen onze afdelingen, werkgroepen, regionale koepels willen we met deze vragen aan 

de slag. Via tijd-voor-natuur-babbels willen we zo veel mogelijk extra ideeën capteren. 

3 goede redenen om een tijd-voor-natuur-babbel te organiseren 

1. Je kan samen met de leden van je afdeling ideeën verzamelen over hoe we natuur 
en samenleving elkaar kunnen versterken. Met deze ideeën maakt Natuurpunt in het 
najaar 2020 ambitieuze toekomstbeelden die de basis zullen vormen voor haar 
toekomstvisie. Door nu in gesprek te gaan, bouw je dus mee aan de de natuur in de 
toekomst.  
 

2. Uit de gesprekken haal je ongetwijfeld ook ideeën en inzichten die interessant 
kunnen zijn voor je afdeling / werkgroep / regionale koepel. 
 

3. Het hoeft niet moeilijk of complex te zijn. We hebben een aantal formats ontwikkeld, 
met bijpassend ondersteunend materiaal. Concreet gaat het om 3 vormen: 

o een online ledenactiviteit 

o een live ledenactiviteit: klein maar fijn. Deze activiteit kan je koppelen aan een 
reeds geplande activiteit bv. voor of na een wandeling, bestuursvergadering, 
BBQ,… 

o een live ledenactiviteit als namiddag- of avondvullende activiteit. Dit is een 
volwaardige activiteit van 1,5 à 2 uur.  

Je kan met deze activiteiten perfect zelfstandig aan de slag. Indien nodig kan je bij de 
cel Verenigingen terecht voor ondersteuning (zie verder). 
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Hoe begin ik eraan? 

Ik wil wel, maar hoe begin ik eraan? Hoe kondig ik deze activiteit aan? Hoe werf ik leden 
voor deze activiteit? Vaak is net deze eerste stap de moeilijkste.  
 
Enkele tips: 

● Zoek een of twee mensen in het bestuur van je afdeling die met jou de handen in 
elkaar willen slaan om een tijd-voor-natuur-babbel op te zetten. 
 

● Beslis of je een online activiteit wil organiseren of liever live met elkaar in gesprek 
gaat. 
 

● Heb je al een activiteit op de agenda staat, voeg daar dan een tijd-voor-natuur-babbel 
in de light versie aan toe. 
 

● Organiseer je de tijd-voor-natuur-babbel als volwaardige activiteit, zoek dan een 
geschikt moment (overdag, op een avond,...) en een plek waar het gesprek kan 
plaatsvinden. Een plek buitenhuis krijgt de voorkeur en anders een grote zaal waarbij 
de deelnemers voldoende ver uit elkaar kunnen zitten.  
 

● Nodig je leden uit op deze activiteit en eventueel ook sympathisanten. Je kan je 
activiteit ook posten in de kalender op natuurpunt.be. Durf leden persoonlijk aan te 
spreken. 
 

● Je hoeft het niet over alle thema’s te hebben. Kies er gerust die thema’s uit die jouw 
leden het meest aanspreken. 
 

● Maak het gezellig. Een drankje, een hapje… Zorg dat je ’t zelf fijn en boeiend vindt, 
dan vinden anderen dat ook. 

Hoe pak ik het aan? 

Om jullie te helpen om een tijd-voor-natuur-babbel goed te laten verlopen hebben we voor 
elk van de 3 formats, ondersteunend materiaal ontwikkeld:  

• voor de online ledenactiviteit via Zoom (een videoconferencing-tool via internet) 
hebben we een draaiboek uitgewerkt waarin de activiteit stap voor stap 
beschreven staat (link naar plaats waar materiaal staat) 
 

• voor de ledenactiviteit die je koppelt aan een al geplande activiteit bv. voor of na 
een wandeling, een bbq, … schreven we de methodiek uit en maakten we 
interviewbladen (link naar plaats waar materiaal staat) 
 

• ook voor de namiddag- of avondvullende ledenactiviteit in levende lijve schreven 
we de methodiek in een draaiboek uit en maakten we interviewbladen. 

Waar kan ik hulp vinden? 

Organiseer je een tijd-voor-natuur-babbel? Laat het ons weten via de knop op het 
participatieplatform (https://www.natuurinhethart.be/p/organiseerzelf)! We bezorgen je dan 
de nodige ondersteuning (bpart live link, reservatie professionele zoomaccount, eventueel 
begeleiding door een verenigingscoach, ...). Een verenigingscoach neemt dan met jou 
contact op. 
 
 

 
 

https://www.natuurinhethart.be/p/organiseerzelf

