
de praktijk van diversiteit

Niet alleen het groene onderwijs is bezig met meer diversiteit, ook steeds 
meer bedrijven realiseren zich dat meer diversiteit een meerwaarde kan 
hebben voor de bedrijfsvoering. In de rubriek ‘De praktijk van diversiteit’ 
laten we een paar mooie verhalen zien uit het groene bedrijfsleven.
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“Natuurmonumenten beschouwt diver-

siteit in natuur en landschap als een 

kracht van de natuur. Datzelfde principe 

geldt voor de verschillende bevolkings-

groepen in de samenleving. Wij streven 

diversiteit in ons personeelsbestand na, 

omdat wij vinden dat deze diversiteit 

onze organisatie kracht geeft.” Aan het 

woord is Jacqueline Jilleba, p&o-adviseur 

bij Natuurmonumenten. “Daarbij proberen 

we ook natuur onder de aandacht te bren-

gen van diverse multiculturele groepen. 

Bijvoorbeeld door het organiseren van 

maatschappelijke stages voor vmbo-leer-

lingen uit de stad. Door deze stages aan 

te bieden is het voor Natuurmonumenten 

mogelijk om jongeren, ook van allochtone 

afkomst, te laten zien hoe leuk, spannend 

en gevarieerd de natuur is en welke moge-

lijkheden die biedt.”

“Lopen hier ook 
leeuwen?”
Spannende vragen van de leerlingen 

van het Montessori College Oost uit 

Amsterdam. Op een zonnige dag in decem-

ber zijn ze te gast bij Schaep en Burgh van 

Natuurmonumenten voor een maatschap-

pelijke stage. Nee, leeuwen bleken er niet 

te zijn, wel reeën. Op de ’s Gravelandse 

Buitenplaatsen en in het Corversbos leven 

op dit moment zo’n zestig. Regelmatig 

komt het voor dat honden niet aangelijnd 

zijn en achter (groepen) reeën aanrennen. 

Soms wordt een ree gepakt door de hond, 

steekt een ree in blinde paniek een drukke 

weg over of komt om door stress. Mede 

hierom is Natuurmonumenten de maat-

schappelijke stage ‘help de boswachter’ 

gestart met het project ‘honden aan de 

lijn’. De leerlingen mochten naar eigen 

inzicht waarschuwingsborden maken dat 

honden aan de lijn dienen te blijven. In 
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groepjes van drie gingen de jongeren ver-

volgens de bordjes ophangen in het bos, 

terwijl de begeleidende boswachters ver-

telden over de omgeving en het ontstaan 

van het gebied.

“Leuk en mooi zo in de 
natuur, was nog nooit 
zo ergens geweest” 
Een quiz over waterverbruik was ook 

onderdeel van het programma. Er wer-

den twee groepen gemaakt, die moesten  

inschatten wat het verbruik gemiddeld per 

persoon was van bijvoorbeeld een douche, 

bad, toilet, afwassen, afwasmachine, etc. 

De andere groep gaf dan aan of dat hoger 

of lager moest zijn. Dit leidde tot stevige 

en heftige discussies. Sterker nog, sommi-

ge leerlingen voelden zich letterlijk in hun 

eer aangetast als de groep besloot toch 

een ander getal te noemen dan hetgeen hij 

of zij in gedachten had. 

Jacqueline: “De leerlingen krijgen tijdens 

zo’n maatschappelijk stage een hoop eye-

openers mee. En ze komen in aanraking 

met natuur, dat is voor sommigen de eer-

ste keer! Vanuit oogpunt van de arbeids-

markt is er in samenwerking met andere 

terreinbeheerders en opleidingsinstituten 

(waaronder Helicon Opleidingen en Van 

Hall Larenstein) een project gestart om 

jongeren te interesseren voor de natuur 

en het werken in de natuur: Nature fits 

all. Hiermee willen we meer zichtbaarheid, 

bekendheid genereren voor het werk en 

de opleidingen binnen de sector bos en 

natuur.”

Kijk voor meer informatie op 

www.naturefitsall.nl
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