
 

 

 

 

 

 

Schrijfwijzer & Copyplatform OERRR 

 
  



Schrijfwijzer 

 
 

OERRR strategie 

 

OERRR maakt de natuurbeschermer in alle kinderen van Nederland wakker (doel), doordat ze met OERRR dingen in de natuur beleven die ze nooit zullen 

vergeten en ontdekken hoe ze de natuur kunnen helpen (strategie). 

  

We willen dat er een beweging tot stand komt: kinderen ervaren met OERRR hoe leuk en belangrijk de natuur is en willen iets doen voor de natuur! Ervaar 

iets magisch in de natuur en doe iets magisch terug. 

 

De volgende begrippen vormen de persoonlijkheid van OERRR: 

PRIKKELEND, ZINTUIGELIJK, GRENSVERLEGGEND, AVONTUURLIJK, ONGEPOLIJST, STOUT, LEF 

 

 

Doelgroepgericht communiceren 

 

Om effectief te communiceren moet je weten wat je doelgroep drijft en hoe OERRR hierop aan kan sluiten: 

- leef je in en kom erachter wat de motivatie van je doelgroep is; 

- wat is de behoefte van je doelgroep waar OERRR in kan voorzien; 

- koppel de behoefte van je doelgroep aan de missie van OERRR. 

 

Hieronder hebben we dit voor de drie doelgroepen van OERRR uitgewerkt. 

 

 

 

 



 

0-3 jaar: samen ervaren 

 

Ouders kinderen 0-3 

 

 
 

 

4-8 jaar:  ontdekken 

 

Kinderen 4-8 

 



 

Volwassenen 4-8 

 
 

9-12 jaar:  experimenteren 

 

Kinderen 9-12 

 
 

Ouders kinderen 9-12 



 
 

 

 

Tone of Voice 
 

De tone of voice is de manier waarop we OERRR als merk neerzetten en onze achterban aanspreken. 

 

  Valkuil 

We geven ideeën over wat je kunt doen, maar we 
vullen het niet voor je in. We vertellen je niet 
welke vragen je moet stellen, maar inspireren je 
die zelf te stellen. We vertellen je niet wat je gaat 
beleven, maar inspireren je een eigen ervaring te 
hebben. 

Inspireren Stimuleren 

We nemen we nieuwsgierigheid en fantasie van 
kinderen serieus en maken ruimte voor 
ontdekkingen.  

Prikkelen Betuttelen en belerend zijn 

OERRR maak je mee. Wij omschrijven niet wat je 
gaat meemaken of voelen.  

Ervaren  Beschrijven 



We roepen op om mee te doen, maar zijn niet 
oppervlakkig/commercieel 

Wervend Commercieel  

   

 

Contentdoelen 

 
Hoe maak je content effectief? Door duidelijk te weten wat het doel is van je tekst. Bepaald daarom een of meerdere contentdoelen. Zorg altijd dat je 1 

hoofddoel hebt. Bij Natuurmonumenten onderscheiden we de volgende contentdoelen: informeren, inspireren, activeren, mobiliseren en converteren. 

Hieronder hebben we deze doelen omschreven voor OERRR 

 

Informeren 

Als het gaat om praktische zaken als locatie, horeca en veiligheid, spreken we de volwassene aan. Hierin ben je concreet. Omschrijf dit vanuit het 

perspectief van de volwassenen: wat hebben zij nodig om met hun kinderen een fijne dag te hebben?  

 

Inspireren  

We willen kinderen de natuur laten beleven door deze zelf te ontdekken. We geven hints voor de zintuiglijke waarneming: we vullen niks in. Show, don’t 

tell. 

 

Activeren 

Wat zie je als je een steen omdraait? Hoe voelt een lammetje? Daarin zijn avontuur, magie, ontdekken en experimenteren heel belangrijk. We gebruiken 

daarbij zintuiglijke taal: voelen, zien, ruiken, proeven, horen. Met wat je zegt schilder je een beeld. Met associatieve, prikkelende woorden en tactiel 

taalgebruik zetten we de deur naar de fantasie open en haal je de natuur dichtbij. Je spreekt het kind dan ook direct aan. Daarin mag best iets uitdagends 

zitten: durf je dat?  

 

Mobiliseren 

Kinderen houden van de natuur. Via het beleven, laten we ze zien hoe belangrijk de natuur is. Naarmate ze ouder worden, kunnen ze zelf ook iets doen. 

Vaak zijn ze activistischer dan volwassenen. Omschrijf wat kinderen zelf kunnen doen. Het is heel belangrijk om dat klein en tastbaar te maken, in de eigen 

omgeving van het kind. Wat gebeurt er als je een zaadje plant?  De nadruk moet liggen op eigen handelingsperspectief: jij kunt zelf iets veranderen.  



 

Converteren  

Converteren betekent voor OERRR lid worden of een donatie geven. Daarvoor zijn intrinsieke redenen. Met OERRR zorgen we samen voor de natuur in 

Nederland, waar kinderen lekker buiten kunnen spelen. Waarin ze gezond worden. Die natuur is niet vanzelfsprekend. Er is geld voor nodig om ‘m te 

kunnen behouden en om leuke speelplekken te maken voor kinderen. Maar OERRR is natuurlijk ook gewoon een leuk waardevol cadeautje. Deze factoren 

zijn voor ouders belangrijk - die kun je omschrijven. Hierbij richt je je vooral op de ouders.   

 

Wie spreek je wanneer aan? 

Wie spreek je wanneer aan? Dat zie je in onderstaande matrix. De grijze vakken betekenen dat je die doelgroep aanspreekt als je dat contentdoel hebt. 

Wanneer je de ouders aanspreekt, spreek je altijd het kind door de ogen van de volwassene aan (het kind in de volwassene dus), tenzij het gaat om hele 

concrete, feitelijke informatie. De volwassene hoeft trouwens niet automatisch de ouder te zijn: het kan ook een ander familielid, medewerker van de BSO 

of buurtouder zijn.  

 

 Kinderen 0-3 

Volwassenen 

0-3 kids Kinderen 4-8 

Volwassenen 

4-8 kids Kinderen 9-12 

Volwassenen 

9-12 kids 

Informeren       

Inspireren       

Activeren       

Converteren       

Mobiliseren       

 

 

 

 

 

  



Copyplatform 
 

Het copyplatform biedt een aantal standaardteksten om te gebruiken bij de communicatie over OERRR. Zowel in uitgaven van Natuurmonumenten als van 
externe partijen.Het zijn losse componenten die afhankelijk van het doel, de doelgroep, het middel en het beschikbaar aantal woorden, kunnen worden 
ingezet en met elkaar kunnen worden gecombineerd. 
 
De teksten zijn geordend op basis van: 

• Doel 

• Op doelgroep (wie spreek je aan, de ouders of kinderen?) 

• Op leeftijd (0-3, 4-8, 9-12) of algemeen 

• Lengte (# woorden) 

• Seizoensgebonden of neutraal 
 
 

 
  



 Doel Doelgroep Leeftijd # 
woorden 

Tekst 

Propositie van OERRR 
(lopende tekst) 
(kort) 
 

Werving Ouders 0-3 jaar 42 Kom mee naar buiten! 
Voor € 1,25 per maand krijg je elk seizoen kaarten van OERRR, waarmee 
jullie avontuur start. Een geboorteboom, die jullie zelf planten. En bergen 
tips en inspiratie. Laat je kind opgroeien met OERRR. Meld je aan! 
 

Propositie van OERRR 
(lopende tekst) 
(kort) 

Werving Kinderen 4-8  jaar 45 Kom mee naar buiten! 
Voor € 1,25 per maand krijg je elk seizoen kaarten van OERRR, waarmee 
jouw avontuur start. Een stoere ontdekkingskist. En je eigen OERRR pas 
met korting op activiteiten in de natuur. Meld je aan!  
 

Propositie van OERRR 
(lopende tekst) 
(kort) 

Werving Kinderen 9-12 jaar 45 Kom mee naar buiten!  
Voor  € 1,25 per maand krijg je elk seizoen kaarten van OERRR, waarmee 
jouw expeditie start. Een onmisbare survivalpack. En je eigen OERRR pas 
met korting op activiteiten in de natuur. Meld je aan! 
 

Propositie van OERRR 
(lopende tekst) 
(kort) 

Werving Alle alle 
leeftijden 

42 Ben jij al OERRR? 
Voor € 1,25 per maand krijg je een welkomstcadeau, elk seizoen kaarten 
waarmee jouw avontuur in de natuur start en bergen aan speel- en 
knutseltips. Ga mee op avontuur in OERRR! Meld je aan op OERRR.nl 
 

Propositie van OERRR 
(opsomming) 
(kort) 
 
 

Werving Ouders Alle 
leeftijden 

64 Is jouw kind al OERRR? 
 
Voor € 1,25 per maand krijgt je kind: 
 

• Elk seizoen kaarten van OERRR, waarmee jullie avontuur in de 
natuur start 

• Een welkomstcadeau, dat past bij de leeftijd van je kind 

• Vanaf 4 jaar een eigen pas van OERRR, waarmee je korting krijgt 
op activiteiten in de natuur 
 

Laat je kind opgroeien met OERRR! Meld je aan op OERRR.nl  



Propositie van OERRR 
(opsomming) 
(lang) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werving Ouders  Alle 
leeftijden 

99 Laat je kind opgroeien met OERRR! 
 
Voor  € 1,25 per maand krijgt je kind: 
 
In de leeftijd 0-3 jaar 

• Eigen geboorteboom, die jullie samen planten 

• Elk seizoen kaarten voor jullie avontuur in de natuur 

• Speel- en knutseltips in je mailbox  
 
In de leeftijd 4-8 jaar 

• Eigen pas van OERRR, met korting voor activiteiten in de natuur 

• Elk seizoen kaarten voor een avontuur in de natuur 

• Stoere ontdekkingskist 

• Persoonlijke uitnodiging én gratis toegang voor de ING Wilde 
Buiten Dag 

 
In de leeftijd 9-12 jaar 

• Eigen pas van OERRR, met korting voor activiteiten in de natuur 

• Elk seizoen kaarten voor een expeditie in de natuur 

• Onmisbaar survivalpack 

• Persoonlijke uitnodiging én gratis toegang voor de ING Wilde 
Buiten Dag 

 
Meld je kind aan op OERRR.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Propositie van OERRR 
(lopende tekst) 
(lang) 

Werving Ouders  0-3 jaar 105 Ontdek samen OERRR! 
Voor € 1,25 per maand ontdekken jullie samen OERRR. Je kind krijgt een 
geboorteboom, die jezelf mag planten. Het originele boomcertificaat met 
de naam en geboortedatum van je kind kun je thuis een mooi plekje 
geven. 
 
Elk seizoen vind je kaarten van OERRR in je brievenbus, waarmee jullie 
avontuur in de natuur start. Wat kriebelt er aan mijn voet? Wie wappert 
er door mijn haar?  Wauw, modderplas, spring! Wat voel en zie je 
allemaal als je buiten bent? Volg ook de belevenissen van haas uit de 
online voorleesverhalen die je erbij krijgt.  
 
Laat je kind opgroeien met de natuur! Meld hem of haar aan op OERRR.nl  
 

Propositie van OERRR 
(lopende tekst) 
(lang) 

Werving Kinderen  4-8 jaar 88 Op avontuur in OERRR! 
Voor € 1,25 per maand ga jij op avontuur met OERRR. Je krijgt een stoere 
ontdekkingskist waarin je stenen, veren en andere schatten bewaart. Ook 
vind je elk seizoen kaarten in je brievenbus, met opdrachten, spelletjes, 
natuurweetjes of knutseltips.  
 
En omdat je echt OERRR bent, kun je gratis naar de ING Wilde Buiten 
Dagen. Met je eigen officiële pas krijg je korting op heel veel activiteiten, 
zoals een watersafari of insectenhuisjes bouwen. 
 
Beleef onvergetelijke avonturen en ontdek hoe jij de natuur en de dieren 
kunt helpen. Kom mee naar buiten en meld je aan op OERRR.nl 
 



Propositie van OERRR 
(lopende tekst) 
(lang) 

Werving Kinderen  9-12 jaar 98 Op avontuur in OERRR! 
Voor € 1,25 per maand ga jij op avontuur door OERRR. Je krijgt een stoere 
survivalpack voor je expedities. Elk seizoen ligt er een set kaarten met 
opdrachten, natuurweetjes of experimenten in je brievenbus. 
 
En omdat je echt OERRR bent, kun je gratis naar de ING Wilde Buiten 
Dagen. Met je eigen officiële pas krijg je korting op heel veel activiteiten, 
zoals vleermuizen spotten of kanoën. 
 
Beleef onvergetelijke avonturen en ontdek hoe jij de natuur en de dieren 
kunt helpen. Kom mee naar buiten en meld je aan op OERRR.nl 
 

Propostie van OERRR  
(lopende tekst) 
(uitgebreid) 

Werving Ouders 0-3 jaar 209 Ontdek samen OERRR! (0-3 jaar) 
Er kriebelt iets aan m’n voet. Bzzz… wat zoemt er om mij heen? Wie 
wappert er door mijn haar? Wat zijn de wolken hoog. Wauw, 
modderplas, spring!  

Kom mee naar buiten met OERRR! Meld je kind aan en begin samen 
aan het avontuur. Wat krijg je?  

Een eigen boom 
Ja echt, een eigen boom! Je haalt hem op bij ons bezoekerscentrum en 
plant hem samen met je kind. In het najaar vinden jullie een persoonlijke 
uitnodiging in de brievenbus, want dit is natuurlijk een speciaal moment.  
Het originele boomcertificaat met de naam en geboortedatum van je kind 
geef je thuis een mooi plekje.  

Seizoenskaarten van OERRR 
Wat voelen, proeven, zien jullie? Ga samen naar buiten met de 
seizoenskaarten, die elk seizoen in je brievenbus vallen. Volg ook de 
belevenissen van haas met de online voorleesverhalen die je erbij krijgt.  



Speel- en knutseltips & uitjes 
Knutselen en spelen met je kind kan al vanaf de eerste maanden. 5 x per 
jaar mailen wij jou onze nieuwsbrief vol met tips en inspiratie. Op 
OERRR.nl en op Facebook vind je wekelijks speeltips en ideeën die passen 
bij het seizoen. Bekijk ook de actuele uitjes in jouw buurt. 

 
Propositie van OERRR  
(uitgebreid) 

Werving Ouders 4-8 jaar 253 Op avontuur in OERRR! (4-8 jaar) 
Wie het eerste boven op de zandhoop is! Hee, waar is het huisje 
van die slak? Deze stok neem ik mee naar huis! 

Kom mee naar buiten met OERRR! Meld je kind aan en begin met 
de avontuur. Wat krijg je?  

Stoere ontdekkingskist 
Waar bewaar jij je stenen, veren, stokken en schelpen? Wat dacht je van 
deze stoere ontdekkingskist met geheime, dubbele bodem? Versier hem 
met de stickers. 

Je eigen OERRR pas 
Je hoort nu echt bij OERRR! Met je eigen officiële pas krijg je korting op 
heel veel activiteiten, zoals een watersafari of insectenhuisjes bouwen. 

Doe gratis mee met de ING Wilde Buiten Dag  
De komende herfstvakantie verveel jij je niet, want jij komt vast naar de 
ING Wilde Buiten Dag. Ga je hout snijden, zelf vuur maken of ren jij over 
het boomstammenparcours? Kies - of doe gewoon alles. Jouw 
persoonlijke uitnodiging komt vanzelf naar je toe, want jij bent lekker 
OERRR! 

Kaarten van OERRR 
Ontdek je tuin of het park met onze seizoenskaarten. Je vindt ze elk 



seizoen in je brievenbus, met opdrachten, spelletjes, natuurweetjes of 
knutseltips. Wie gaat er mee op avontuur?  

Speel- en knutseltips & uitjes 
De kaarten van OERRR vind je in de brievenbus. Naar je mail sturen wij 
extra tips over de onderwerpen van deze kaarten. En in de 
schoolvakanties verveel jij je nooit meer door onze nieuwsbrief met 
inspiratie, speel- en knutseltips. Op OERRR.nl en Facebook vind je 
wekelijks speeltips en ideeën die passen bij het seizoen. Vergeet de 
actuele uitjes bij jullie in de buurt niet! 

Propositie van OERRR  
(uitgebreid) 

Werving Ouders 9-12 jaar 238 Op avontuur in OERRR! (9-12 jaar) 
Die sloot… erover springen? Kan ik vuur maken met deze steen? 
Wat zie je veel sterren als je buiten slaapt. 

Kom mee naar buiten met OERRR! Meld je kind aan en begin met 
de avontuur. Wat krijg je?  

Onmisbaar survivalpack 
Zakmes, check. Kompas, check. Vergrootglas, check. Zit alles in je 
survivalpack? Jij bent klaar voor je expeditie in OERRR. Met de 
karabijnhaak klik je het survivalpack zo aan je broekriem. 

Je eigen OERRR pas 
Je hoort nu echt bij OERRR! Met je eigen officiële pas krijg je korting op 
heel veel activiteiten, zoals wild spotten of leren overleven in de natuur. 

Doe gratis mee met de ING Wilde Buiten Dag  
De komende herfstvakantie verveel jij je niet, want jij komt vast naar de 
ING Wilde Buiten Dag. Ga je hout snijden, zelf vuur maken of ren jij over 
het boomstammenparcours? Kies - of doe gewoon alles. Jouw 



persoonlijke uitnodiging komt vanzelf naar je toe, want jij bent lekker 
OERRR! 

Kaarten van OERRR 
Elk seizoen ligt er een set kaarten met opdrachten, natuurweetjes of 
experimenten in je brievenbus. Met wie ga je op expeditie?   

Speel- en knutseltips & uitjes 
De kaarten van OERRR vind je in de brievenbus. Naar je mail sturen wij 
extra tips over de onderwerpen van deze kaarten. En in de 
schoolvakanties verveel jij je nooit meer door onze nieuwsbrief met 
inspiratie, speel- en knutseltips. Op OERRR.nl en Facebook vind je 
wekelijks speeltips en ideeën die passen bij het seizoen. Vergeet de 
actuele uitjes bij jullie in de buurt niet! 

Wat is OERRR? 
 

Informatief Kinderen en 
Ouders 

Alle  
leeftijden 
 

6 Buiten is OERRR. Een onvergetelijk avontuur. 

Wat is OERRR? 
 

Informatief Kinderen en  
Ouders 

Alle  
leeftijden 
 

9 OERRR is buiten, waar je een onvergetelijk avontuur beleeft. 
 

Wat is OERRR? 
 

Informatief Ouders Alle  
leeftijden 
 

11 Ontdek samen met je kind de natuur met OERRRR van 
Natuurmonumenten. 

Wat is OERRR? 
 

Informatief Ouders Alle  
leeftijden 
 

33 OERRR inspireert om op avontuur te gaan in de natuur. In de tuin, de 
straat, het park of het bos. Voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.  

Onderbouwing van 
OERRR 
 

Informatief Ouders Alle 
leeftijden 

21 OERRR brengt de natuur dichtbij. OERRR neemt jou en je kind mee op een 
onvergetelijk avontuur.   

Onderbouwing van 
OERRR 
 

Informatief Ouders Alle 
leeftijden 

41 OERRR inspireert jou en je kind om naar buiten te gaan. Fantaseer, ontdek 
en speel. Midden in de natuur word je blij!  



Onderbouwing van 
OERRR 

Informatief Kinderen Alle 
leeftijden 

18 Al meer dan 200.000 kinderen horen bij OERRR. Samen zorgen we voor de 
natuur. Voor nu en voor later. 
 
 

Onderbouwing van 
OERRR 

Informatief Ouders Alle 
leeftijden 

19 Doe jij ook mee met OERRR? Samen zorgen we voor de natuur. Voor nu 
en voor later.  

      

Wat is OERRR 
 
Inclusief 
sfeer/beleving 
 

Informatief  
 

Ouders Alle 
leeftijden 

54 Er kriebelt iets aan m’n voet. Wie wappert er door mijn haar? Hee, waar is 
het huisje van die slak? Die sloot… erover springen? Kan ik vuur maken 
met deze steen? Deze stok neem ik mee naar huis! 
 
Ga mee op een onvergetelijk avontuur in de natuur. Waar je ook woont, 
buiten is OERRR. 
 

De sfeer van OERRR 
per seizoen 
 

Herfst Allen Idem 26 Kom mee de herfst in! 
Wauw modderplas, spring. Wat is dat voor mooi rood blad op de grond? 
Kijk dat spinnetje eens rennen. Jouw avontuur in OERRR begint.  
 

De sfeer van OERRR 
per seizoen 
 

Winter 
 

Allen Idem 26 Kom mee de winter in! 
Waar zijn alle blaadjes van de bomen? Koud die sneeuwvlokjes op je tong.  
Is dat een vos? Jouw avontuur in OERRR begint. 

De sfeer van OERRR 
per seizoen 
 

Lente 
 

Allen Idem 25 Kom mee de lente in! 
Die bloem, die pluk ik. Zo zacht die kuikentjes. Wat springt dat lammetje 
hoog! Rol jij als eerste dat dijkje af? Jouw avontuur in OERRR begint. 

De sfeer van OERRR 
per seizoen 
 

Zomer 
 

Allen idem 27 Kom mee de zomer in! 
Die sloot… erover springen? Waar gaat die vlinder heen? Plons, in het 
water. Jouw avontuur in OERRR begint.  
 

 
 

 

 



 

 


