
Teamtraining

Huisje, boompje, beestje: 
werken met natuur in de opvang
Gezinnen die in de opvang aankomen hebben een lange reis achter de

rug, letterlijk en figuurlijk. De opvang is een plek voor rust, herstel en 

activiteiten gericht op de toekomst. Natuur bij de opvang geeft gezinnen 

goede mogelijkheden om te herstellen en herpakken, zo laat weten-

schappelijk onderzoek zien. 

In de teamtraining ‘Huisje, boompje, beestje’ 
leer je samen met je collega’s deze kennis te 
gebruiken. Na de training weten jullie hoe je 
de eigen tuin en de natuur rond de opvang 
kan inzetten om gezinnen te ondersteunen. 

Voor wie
De training is voor iedereen die met cliënten 
en kinderen werkt, en voor beleidsmakers, 
managers en directeuren. Doordat je met een 
aantal collega’s uit het team de training volgt, 
kan je samenwerken aan het inzetten van 
natuur in jullie opvangwerk. 

Doordat je met collega’s van je eigen team 
werkt, zal de training specifiek ingaan op jullie 
leervragen en op de visie en het beleid van 
jullie organisatie. Tijdens het trainingstraject 
ontmoeten jullie ook andere opvanglocaties 
om ervaringen mee uit te wisselen en 
inspirerende voorbeelden van af te kijken. 

Jullie maken kennis met wetenschappelijke 
inzichten over de werking van natuur voor 
volwassenen en kinderen in het algemeen, 
en voor de gezinnen in de vrouwen- en 
maatschappelijke opvang specifiek. 

Passende vaardigheden
Jullie ontwikkelen tijdens de training 
activiteiten die passen bij je functie. De één 
ontwikkelt vaardigheden en activiteiten met 
natuur in het werk met cliënten, de ander 
verstevigt het beleid, werkt aan draagvlak, 
of zorgt voor financiering. 

Gezamenlijk versterken jullie de kwaliteit van 
de opvang door een duurzame inzet van de 
natuur. In dit proces worden jullie begeleid 
door de Outdoor Living & Learning Academy 
van Hogeschool Leiden. 

PRAKTISCHE INFO

• De scholing bestaat uit een intake, vier 
bijeenkomsten met het eigen leerteam 

 en een netwerkdag met leerteams van 
andere opvanglocaties op een natuurrijke 
locatie in het land.

• Er is tussentijds contact en begeleiding
 van de voortgang van de ingezette 

ontwikkelingen.

• Aan deze training kunnen per locatie (of 
organisatie) minimaal vijf en maximaal tien 
professionals deelnemen.

• De scholing kent een looptijd van zes 
maanden en wordt in overleg ingepland.

 Bij voorkeur starten we na aanmelding van 
vier locaties.

• De deelnameprijs is € 4.995,- per locatie.

• De teamtraining wordt aangemeld bij de 
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

• Meer informatie: Outdoor Living & Learning 
Academy van Hogeschool Leiden: 

 olla.coil@hsleiden.nl

Deze training is ontwikkeld door het lectoraat 
Natuur en Ontwikkeling Kind van Hogeschool 
Leiden, in samenwerking met het IVN, HVO-Querido, 
Stichting Perspektief en Vereniging Valente. Deze 
training is tot stand gekomen met steun van 
Stichting Kinderpostzegels Nederland.


