
 

 

Trainee gezocht voor Het groene strand:  

van zandwoestijn naar natuurfestijn! 

 
Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. In het vloedmerk leven unieke plant- en 

diersoorten en vinden strandbroeders een plek om te broeden.  

 

Helaas is er op de stranden – nu grotendeels een ecologische woestijn - door intensief beheer 

en menselijke activiteiten weinig plek meer voor de natuur. Met het machinaal opruimen wordt 

niet alleen afval geruimd, maar wordt ook het aangespoelde zeeleven van het strand 

verwijderd. Hierdoor verdwijnt een gezonde voedingsbodem voor verder strandleven en kan de 

natuur zich niet verder ontwikkelen.  

 

Dit kan ook anders. Project Het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving weer haar plek 

teruggeven op het strand! Dit willen we aanpakken door het huidige strandbeheer te 

veranderen, strandcommunities op te richten en rustplekken in te stellen voor vogels. 

 

Het doel van het traineeship is om deze strandcommunities uit te breiden met jongeren die zich 

gaan binden aan diezelfde doelen en activiteiten. Zodat jongeren zich bewust zijn van het 

belang van natuur(lijker) beheer op/van het strand. Dit doen de trainees door het organiseren 

van een natuurfestijn waarbij ze jongeren werven voor de strandcommunity. 

 

We werken nauw samen in 3 provincies; Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. De 

voorbereiding en ontwikkeling gebeurt samen, uitvoering per Provincie apart. Afhankelijk van 

de aanmeldingen gaan we samen kijken waar de mooiste kansen liggen.   

 

Jouw inzet 
Samen met de andere trainees organiseren jullie een Natuurfestijn met als doel het opstarten van een 

jongeren strand community die zich inzet voor een schoon natuurlijk strand met natuurwaarden. Om 

het Natuurfestijn te organiseren zijn de volgende activiteiten van belang:  

 

- Opzetten (opruim)event op 1 of liefst meerdere stranden om jongeren te trekken en bewust te maken 

van Groene Stranden 

- Communicatie campagne creëren; hoe betrek je jongeren bij het Groene Strand? 

- Samenwerken met werkgroepen die zich inzetten voor Groene Stranden en broedvogels 

- Campagne om monitoring sexy te maken voor deze community en tijdens Natuurfestijn 

- Strategie hoe vrijwilligerswerkgroepen jongeren kunnen blijven betrekken 



 

Jouw impact 
Je werkt mee aan het terugbrengen van natuur- en natuurbeleving op het Nederlandse strand. Door 
jouw inzet betrek je jongeren bij het creëren van Groene Stranden en maak je hen bewust wat een 
schoon strand met natuurwaarden kan betekenen voor broedvogels.  
 

Wanneer?  
Start traineeship op 27 februari t/m 3 juli 2021. 
Ongeveer 8 uur per week, afwisselend komen we digitaal samen of gaan we (samen of in losse groepen) 
op excursie. De vaste dag om samen te komen, digitaal of live, is de vrijdag.  
 

Locatie 
Het project Groene Strand verdeelt zich over de Nederlandse Kust. Wij willen met de trainees aan de 
slag in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland.  
 
Per provincie is er ruimte op kantoor: 
Zeeland - Wilhelminadorp 
Zuid-Holland - Delft 
Noord-Holland - Heiloo 
 
Wat bieden wij?  
Het Groene Traineeship geeft jou:  

● een unieke kans om kennis en ervaring op te doen bij een landelijke projectorganisatie op het 
gebied van natuur, educatie en duurzaamheid; 

● professionele begeleiding; 
● samenwerken met een groep van 10 tot 15 trainees;  
● relevante trainingen en workshops; 
● een upgrade van je netwerk; 
● een creatieve omgeving waar je jouw talent kunt ontdekken en inzetten; 
● de mogelijkheid ideeën om te zetten in uitvoering; 
● een reiskostenvergoeding. 

 
Dus ben jij:  

● Tussen de 16 en 27 jaar oud?  
● Klaar om jouw impact te vergroten?  
● Beschikbaar van 27-02-2021 tot 03-07-2021 ( ±8 uur per week)? 
● Woon je in Zeeland, Zuid-Holland of Noord-Holland en heb je passie voor het strand? 

 

Meld je dan snel aan!  
https://www.deedmob.com/o/Groen-Traineeship/deeds/30018  
 
Contactinformatie: 
Voor het project;    Voor Noord-Holland;  
Maartje Versteeg     Annika Langeveld 

m.versteeg@degroenemotorzh.nl  a.langeveld@landschapnoordholland.nl 
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