Veel leden van de Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie (NJN) volgen een groene opleiding
en komen vervolgens terecht in de groene sector.
Bij organisaties zoals Natuurmonumenten en
Vogelbescherming worden NJN’ers met open
armen ontvangen. Ze worden geroemd om
hun natuurkennis, bestuurservaring, sociale
vaardigheden en hun brede netwerk. Maar waar
komen al die NJN’ers terecht die niet de groene
weg ingeslagen zijn? En welke rol spelen zij bij het
vormen van draagvlak voor natuur?
— Leonie Tijsma (student Van Hall Larenstein)
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De invloed van oud-NJN’ers
> Om hier een beeld van te krijgen is onderzoek uitgevoerd in het kader
van de studie Bos- en Natuurbeheer op hogeschool Van Hall Larenstein
in Velp. In het kader van dit onderzoek is literatuur bestudeerd en zijn 13
personen (NJN’ers, oud-NJN’ers en twee deskundigen op het gebied van
groene organisaties in Nederland) geïnterviewd.
Een ruwe schatting op een gemiddeld NJN-kamp zegt dat ruim de helft
van de NJN’ers kiest voor een niet-groene loopbaan. Uit het onderzoek
blijkt dat veel oud-NJN’ers werken in sociale, creatieve, educatieve, technische- , bestuurlijke en zorgsectoren. Denk hierbij aan beroepen zoals
docent, arts, therapeut, ICT’er en kunstenaar. Van deze groep is vrijwel
niemand door de NJN geïnspireerd voor hun studiekeuze; ze zouden hoe
dan ook die richting zijn opgegaan.

resseerden gewezen op het bestaan van groene organisaties. Echter een
deel van de collega’s van oud-NJN’ers die werkzaam zijn buiten de groene
sector blijkt niet open te staan voor de natuur. Volgens een oud-NJN’er in
de ICT zijn zijn collega’s er niet voor te porren.
NJN’ers komen dus in veel verschillende sectoren terecht. Door vrienden,
familie, collega’s en anderen te motiveren en inspireren naar buiten te
gaan en te genieten van de natuur, proberen zij een bijdragen te leveren
aan het vergroten van het draagvlak voor de Nederlandse natuur.<

Daarnaast is er een aanzienlijke groep NJN’ers die in de politiek belandt. Een aantal hebben het zelfs tot een wethouders- of ministerspost
geschopt, zoals Ron König (wethouder gemeente Rheden) en Eegje Schoo
(voormalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking). Daarnaast is een
opmerkelijke hoeveelheid Commissaris van Koningin geworden bij de
provincies. Tineke Schilthuis (Drenthe, 1974-1982) en Roel de Wit (NoordHolland, 1976-1992) zijn hier voorbeelden van.
Ook is er een groep NJN’ers die hun carrière begonnen zijn als onderzoeker, maar die later zijn doorgestroomd in het bestuurswezen. Hun
bestuurservaring bij de NJN bleek een waardevolle basis te zijn.

De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) is een
vereniging voor en door jongeren van 12 tot en met 25 jaar die
het leuk vinden om de natuur in te gaan. Het hoofddoel van de
NJN is om jongeren tussen de 12 en 25 jaar meer kennis en meer
waardering voor de natuur bij te brengen. Het nevendoel is om
de natuur in Nederland te beschermen en is vooral bedoeld
om het eerste doel te kunnen uitvoeren. Voert de NJN ook een
bewust beleid gericht op het vergroten van draagvlak voor de
natuur door oud-NJNérs?
Voorzitter Nine de Pater van het NJN: “De NJN voert geen
bewust beleid op het stimuleren van oud-leden. Maar door het
natuurbewustzijn en de waardering voor natuur bij onze leden
te vergroten wordt natuurlijk wel een basis gelegd voor de rest
van het leven. Via ons tijdschrift, wat de donateurs ontvangen,
dragen we wel natuurkennis over naar onze donateurs, veelal
oud leden. Daarnaast organiseren we 1 keer per 5 jaar een jubileum waarop onze oud-leden welkom zijn. Tevens weten we dat
veel oud- NJN’ers via allerlei informele netwerken contacten
met elkaar onderhouden.“

Niet-groene sector
Oud-NJN’ers die werkzaam zijn in niet-groene sectoren blijken hun
natuurkennis beperkt toe te passen in hun werk. Ondanks dat is het
zeker dat zij zorgen voor meer draagvlak voor natuur. De meesten nemen
vrienden, familie, collega’s en zelfs hele schoolklassen mee de natuur in
voor een wandeling of excursie, ze leggen dingen uit of wijzen mensen
op leuke natuurgebieden in binnen- en buitenland. Ook worden geïnte-
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