
 

 

 

Gezocht pioniers voor het Van Gogh Nationaal Park i.o.  
 

Vacature kernteam jongeren 
 regio Eindhoven   

 
 
Ben jij tussen de 15 en 25 jaar en een echte liefhebber van natuur, cultuur en/of duurzaamheid en 
vind je het leuk om andere jongeren hiervoor enthousiast te maken en samen met hen hiermee 
aan de slag te gaan? Het Van Gogh Nationaal Park is op zoek naar zes tot acht gemotiveerde 
jongeren die mee willen werken aan de ontwikkelingen van het nieuw op te richten Van Gogh 
Nationale Park. Je gaat deel uitmaken van het kernteam van de Van Gogh Pioniers.  
 
Werken aan het landschap van de toekomst  
Vincent van Gogh liet zich inspireren door het Brabantse land. En precies daar waar hij die 
inspiratie vond, ligt het Van Gogh National Park in ontwikkeling (i.o.). Hier wordt ‘oud land’ met 
prachtige natuurgebieden, cultuurlandschap en het erfgoed van Vincent Van Gogh gekoesterd en 
gaan we werken aan het landschap van de toekomst wat oplossing biedt voor maatschappelijke 
vraagstukken zoals duurzame landbouw en biodiversiteit,. En we willen het werken aan het 
landschap van de toekomst graag samen met jongeren doen.  
 
Kernteam Van Gogh Pioniers  
De hoofdtaak van het kernteam is om een jongerencommunity oftewel de Van Gogh Pioniers op 
te bouwen die gezamenlijk vanuit hun eigen perspectief en kwaliteiten bijdragen aan de invulling 
van het Van Gogh NP. Als lid van het kernteam praat je mee over onderwerpen die belangrijk zijn 
voor jouw generatie en ga je aan de slag om andere jongeren enthousiast te maken over het Van 
Gogh NP. Bijvoorbeeld door activiteiten voor jongeren te organiseren in het gebied en jongeren 
via social media bij het van Gogh NP te betrekken. De jongeren in het kernteam zijn adviseur, 
ambassadeur, organisator en/of verslaggever. Aan de hand van jouw kwaliteiten kies je een of 
meer taken waar jij goed in bent. Zo versterken alle leden van het kernteam elkaar met hun eigen 
kwaliteiten, eigenschappen en interesses. Want vergeet niet: samenwerken is één van de 
belangrijkste onderdelen binnen de Van Gogh Pioniers. ! 
 
Waar ga je aan de slag? 
Het Van Gogh NP omvat een groot Brabants gebied. Het is de groene binnentuin tussen de 
Brabantse steden zoals Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Helmond. Het omvat veel 
natuurgebieden, waaronder de Loonse en Drunense Duinen, Markdal, Campina maar ook 
agrarisch cultuurlandschap. We starten met de Van Gogh Pioniers in de regio van Eindhoven.  
Uiteraard hoef je niet het fijne te weten over ál deze plekken. Hierbij helpen wij jouj!. De locatie 
voor de maandelijkse bijeenkomst van het kernteam mogen jullie steeds zelf bepalen. Misschien 
wel midden in de natuur? 
 
Wat vragen we van je? 

• Je hebt affiniteit met natuur, cultuur en duurzaamheid 

https://www.vangoghnationalpark.com/helend-landschap-verklaring


 

 

• Onderwerpen zoals biodiversiteit en klimaatverandering spreken jou aan.  

• Tijdsinvestering van 2 uur per week, en minimaal één keer per maand overleg en bezoek 
aan het gebied. 

• Je bent enthousiast en je bent in staat om jouw enthousiasme over te brengen op 
anderen.  

• Je kan goed samenwerken. 

• Je bent bereid om je te verdiepen in Van Gogh NP onderwerpen en gebieden. 

• Je bent communicatief sterk. 

• Je kan goed overweg met verschillende sociale media kanalen.  
 
Wat bieden wij jou? 

• Ervaring met relevantie vraagstukken op het gebied van natuur, biodiversiteit, 
klimaatverandering en duurzaamheid; 

• Concreet bijdragen middels activiteiten en projecten aan het verbeteren van je eigen 
leefomgeving; 

• Leuk en gezellig team van 6-8 jongeren tussen de 15 en 25 jaar; 

• Je bent het gezicht van de Van Gogh Pioniers  

• Netwerk en leren kennen van verschillende nieuwe mensen; 

• Begeleiding en ondersteuning vanuit ervaren professionals;  

• Inspirerende werkomgeving in prachtige natuurgebieden, op historische en creatieve 
plekken; 

• Vergoeding dit kan oplopen tot €150 euro per maand; 

• Als introductie één dag op pad met een boswachter die de mooiste plekjes laat zien. 
 
 
Geïnteresseerd? 
Wil jij onderdeel zijn van het kernteam van de Van Gogh Pioniers? Presenteer jezelf dan op een 
creatieve manier (bijvoorbeeld met een filmpje) en mail dit samen met jouw motivatie vóór 30 
november 2021 naar Willeke Geurts van IVN Natuureducatie, begeleider van het kernteam: 
w.geurts@ivn.nl nl. Ook je vragen kun je mailen naar Willeke.  
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