
Ronduit inspirerend format

Het project Natuursprong sloot in 2008 vanuit meerdere 
kanten aan bij de doelstellingen van het VSBfonds. De 
goedkeuring voor een donatie was dan ook snel rond. Nelly 
Zuidam, toenmalig projectadviseur voor het VSBfonds, blijft 
enthousiast over dit inspirerende voorbeeld van 
overstijgende samenwerking. 

Als toenmalig programma manager van Natuur en Landschap had Nelly het programma 
Jongeren en Natuur in haar portefeuille. ‘Het bijzondere aan Natuursprong is dat het een 
kant-en-klaar instrument is dat binnen 3 van onze 4 aandachtsgebieden paste: natuur en 
milieu, sport en bewegen, en ook zorg en welzijn. Het raakte bovendien aan de algemene 
missie van het VSBfonds die gaat over het bevorderen van sociale cohesie, ontplooiing en 
deelname van mensen aan de maatschappij.’  

Band met elkaar en de natuur
Met Natuursprong worden nieuwe kansen geschapen voor kinderen om in contact te komen 
met de natuur, iets wat niet voor alle bevolkingsgroepen vanzelfsprekend is. Nelly: 
Natuursprong bereikt ook kinderen uit achterstandswijken. En het mooie is dat je de ouders 
er ook wat mee geeft; die gaan mee naar het speelbos en leren elkaar kennen. Dat brengt 
weer meer betrokkenheid en cohesie in de wijk.’ Voor kinderen met obesitas of kinderen in 
een sociaal isolement kan Natuursprong ook een positief uitwerken. ‘Met Natuursprong 
beweeg je automatisch en hoor je erbij. Want in het bos maak je samen plezier.’

Daar waar natuureducatie in het verleden voorop stond, vindt Nelly het mooi dat het hier 
vooral om de beleving gaat. ‘In het bos zijn is al verrijkend. Hopelijk leidt deze ervaring tot 
een blijvende band met de natuur.’ 

Sterk onderliggend  concept
Voor Nelly zit de kracht in het format. ‘Het is een landelijk programma, maar je moet het 
lokaal inrichten. Dat betekent dat mensen en organisaties de samenwerking op gaan zoeken, 
wat de sociale cohesie weer bevordert.’ En minstens zo belangrijk: het opereert 
sectoroverstijgend en  bevordert de samenwerking tussen 3 verschillende beleidsterreinen. 
‘Op een hele natuurlijke manier passen de domeinen natuur, sport en jeugd in elkaar. Heel 
inspirerend.‘ 

Natuursprong is geen vragende partij, maar een partij die een oplossing biedt. Nelly: ‘En 
daarmee was ze haar tijd ver vooruit als het gaat om aanbod-denken, met oog voor 
diversiteit. Dat is wel waar de ontwikkeling heengaat: oplossingsgerichte instrumenten 



ontwikkelen en die in de markt brengen. Krachten bundelen en dan bedenken welk doel je 
met je project kunt dienen. We hoeven niet allemaal het wiel uit te vinden. 
Gemeenschappelijk bereiken we meer, kijk wat voor synergie het oplevert!’ 
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