
fongeren ziln wel degeliik te interess€Íen in natuuÍ en mílieu. Maar

dat vÍaagt wel e€n heel andere benadering dan gebruikeliih stellen

leroen Bosóma en lnez Groen. Zi schreven 'Generatie Einstein',

een boek over de hedendaagse ieugd.
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' -  -  ' l , ' i i i i rsahar leersf ialJongeren en natuur?
Echt we[!

iongeren zijn ongeïnteresseerd en weten alles beter. Ze
denken dat ze volwassen ziin, terwlj l ze hun ti jd vullen met
nutteloze games, MSN'en en 5MS'en. Zo denken veelouderen
over  de  jeugd.

Fout, vinden JeÍoen Boschma en Inez Groen, medeoprichteÍs
van Keesie, een reclame- en adviesbuÍeau dat geheel is ge-

richt op jongeren. Het probleem ligt juist bij de ouderen zetf:
d ie  begr i jpen  de  n ieuwe genera t ie -Genera t ie  E ins te in  -  ge-

woon niet (meer). Want iongeren zijn veel slimmer, sneller en
socialer dan veel ouderen denken, weten Boschma en Groen.

"We hadden he t  a teen t i jd ie  gehad met  d ie  negat ieve  houd ing

tegenover iongeren. Er hebben gigantische ontwikkelingen
p laa tsgevonden op  he t  geb ied  van techno log ie  en  communi -
catie. Daardoor is een generatie ontstaan die gewend is aan
multitasken en een overload aan informatie."

Het negatieve stigma dat iongeren aankteeft, moest maaÍ

eens  veranderen,  vonden de  twee.  Ze  bunde lden hun kenn is
en ervaringen in een boek, bedoeld voor iedereen die te ma-
ken heeft met jongeren.

Zijn longeren dan niet [ui en oppervlakkig?
"Nee, maar wij ouderen proiecteren onze eigen denkbeeLden

op iongeren.  Wi j  denken da t  ze  Lu i  en  opperv lakk ig  z i in ,  omdat
ze met de computer klakkeloos informatie knippen en plakken

ats ze een werkstuk moeten maken. l\.4aar in feite zijn ze juist

s l immeÍ ,  omdat  ze  hee l  sne l  in fo rmat ie  kunnen koppe len  en

vervverken."

"Wij vinden ze ongeïnteresseerd en materialistisch, terwij l
jongeren van nu juist veel minder gericht zijn op materiële

luxe en meer op het cotlectieve huiseli ike gevoel. Wij denken

dat ze veel teveel onder dÍuk staan van allerlei commerciële

invloeden en dat niet dooÍ hebben, terwijI zi i precies weten

waar het om draait."

Overlge foto's: WoeíeLand, lvN
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Onderzoel<
Vriiwitl igersorganisaties kampen met vergri j-

zing en weten weinig iongeren te trekken. De
Radboud Universiteit Nijmegen presenteerde

onlangs in samenwerking met het Ministerie
van LNV het onderzoek'Van VervÍeemding
naar Verantwoordeli jkheid; over jongeren en
n atu ur'.

OndenoekeÍ Annick de Witt, medewerker bii
stichting wAarde, stelt dat de vergriizende
natuurwereld niet het gevolg is van een desjn'
teresse voor de nat!ur. Integendeelt jongeren

associëren natuur met schoonheid, gezond'

heid, rust en genieten.

"Dat bli jkt concreet onder meer uit een project
waarmee ik  momentee lbez ig  ben b i j s t j ch t ;ng
wAaÍde, naturally cooll We nodigen iongeren
uit om hun eigen gÍoene ontmoetings- en
relaxplekken te ontwerpen voor de stedelj ike
omgevlng. Vervolgens kloppen zij zelf bij hun
gemeente  aan voor  rea l i sa t ie  van deze p lek-

ken. "

In zeven stappen doorlopen de deelnemers
een traiect, van het dromen over hun ideale
hangplek tot de presentatie van hun ontwer-
pen en maquettes aan de gemeente. De Witt:
"Jongeren zelf, maar ook gemeenten ziin erg
enthousiast over deze aanpak."
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Hoe ziet de leefwereld van iongeren eruit?
" longeren leven in  een b innenwere ld  en  een bu i tenwere ld .
De b innenwere ld ,  de  in  ner  wor ld ,  i s  he t  a l le rbe langr i i ks t  voor
hen:  fami l ie ,  v r ienden,  thu is ,  de  e igen Leefomgev ing .  De bu i -
tenwereld, de outer world, kán interessant voor ze zijn, maar
is  minder  re levant  en  heef t  daardoor  we in ig  be teken is . "
"A ls  je  de  ieugd w i l t  in te resseren in  de  na tuur ,  moet  he t  on-
derwerp voor hen tastbaar zijn en gerelateerd aan hun eigen
leefomgevjng."

Wat betekent dat voor een organisatie ats IVN?
"Het  p rob leem met  de  hu id ige  benader ing  van na tuurorgan i -
saties is dat ze nog steeds inzetten op het grote geheel, terwij l
ze  meer  op  een hanteerbaar  onderwerp  moeten inzoomen.  Het
moet voor longeren makkeli ik worden ergens aan bij te dragen
op he t  moment  da t  z í i  da t  w i l len :  concreet  en  ad  hoc ,  zonder
vee lverp l i ch t ingen.  Ze  z i jn  zeker  bere id  om z jch  in  te  ze t ten
of geld te geven, maar ze moeten kunnen in- en uitstappen
op he t  moment  da t  z i i  bepa len .  En be langr i j k  i s  ook  da t  ze
resultaat zien van hun biidrage."

"Verder moeten organisaties er rekening mee houden dat

iongeren graag met  andere  jongeren op t rekken.  Het  soc ia le
aspect van vri jwil l igerswerk is voor hen erg belangrijk. Het is
daarom s l im om jongeren jn  g roep ies  aan te  t rekken en  a ls
team in te schakelen. Ze hechten veetwaarde aan zelfont-
p loo i ing  en  e igen inbreng.  K lussen moeten voora l  leuk ,  u i tda-
gend en  leerzaam z i in . "

Hoe kunnen het IVN en andere natuurorgan isaties
zich het best opstetten tegenover jongeren?
"G ladde praa t jes  en  sne l le  jongens d ie  h ip  p roberen te  z i jn ,
daar prikken jongeren zo doorheen. Leefti jd, afkomst, uiterti jk
zijn voor hen van ondergeschikt belang. Het gaat erom dat
je iets te melden hebt uit eigen ervaÍing en dat je dat gepas-

sioneerd kunt overbrengen. Atleen als ie echt bent, authen-
t iek ,  lu is te ren  ze  we l ,  Dus  a ls  ie  a ls  na tuurorgan isa t ie  n ie t  h ip
bent, moet ie dat vooral niet witlen zijn. Passie, praktisch en
persoontiik. Daardoor voelen jongeren zich aangespÍoken."
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