
Onvoltooid Verleden Tijd 

Een terugblik op het werken met 
jongeren in vrije tijd en erfgoed.  



Doelstellingen: Erfjongeren en tapis plein vzw 



Jongeren gezocht 



  zoekertjes in tijdschriften van jeugdbewegingen: Hadewijch 
  zoekertjes op Maks.be, jeugdwerknet, Entrepot,...: Leontien 
  mailing vrienden tapis plein: Janes, Cornelia 
  mond aan mond / vrienden van: Claire, Luce, Laurens, Sayuri, 

Wouter, Lise 

 VIA VIA, persoonlijke contacten, vrienden van vrienden.  
 Dicht bij huis en een ‘THUISPLEK’ is essentieel.  



Aanpak 
  Kaartjes per post, opdrachten en dingen mee te brengen, ... 
  Spelletjes, brainstormmethodieken, foto’s en beelden, ... 
  Focus op zichzelf: hobby’s, kindertijd, wensen en dromen, flairtest, ... 

 RETRO en nostalgie, vertellen over zichzelf en interesse in elkaar 
 SERIEUS nemen van  
 DIVERSe werkvormen 
 WARM ONTHAAL met lekkers 
  ‘persoonlijke’ begeleiding 



Een project bedenken en organiseren 
  Ervaring als leeftijdsgenoten = waardevol! 
  CREATIEF denken en brainstormen 

  ENTHOUSIAST en geïnspireerd 
  Graag ACTIEF, op het moment dat ze er zijn 

 Moeilijk om iets te bedenken voor anderen: doen liever zelf 
 Nood aan CONCRETE opdrachten 
 Moeilijk inschatten wat een project of taak inhoudt 

 Veel beslissingsrecht maar weinig of geen verantwoordelijkheidsgevoel 
voor gevolgen van hun keuzes 



Jongeren hebben en houden 
  Communicatiemiddelen: e‐mail en doodle, sms en gsm, facebook, ... 

  Flexibel, divers en vooral herhaald 

 Vooruitplannen = onmogelijk 

  LAST MINUTE en ad hoc 

 Klagen over elkaars afwezigheid vs weinig initiatief om elkaar te stimuleren 

 DRUKKE agenda’s 
  Februari 2010 tem mei 2011 = TE LANG 



Resultaten... 

  Minstens 6 jongeren warm voor erfgoed  
  Blijvend contact met elkaar 

  Blijvend contact met tapis plein, bvb. voor vrijwilligerswerk 

  Jongerenevaluatie: geven aan veel te hebben geleerd op vlak van 
samenwerken, projectwerk, erfgoed, ... 



        Ik heb veel bijgeleerd over plannen, organiseren vergaderen, zo het 
begin van iets in elkaar steken ik vond het heel leerrijk om dit te kunnen 
meevolgen om van 0 te beginnen en zo tot een geheel te komen en dit 
ook mooi te kunnen afsluiten. ik heb ook wel geleerd dat ik meer zo'n 
projecten wil doen, dit spreekt me erg aan, en cultuur&erfgoed zijn 
misschien wel dingen waar ik in de toekomst nog veel mee wil werken. 
Het was geen simpele opdracht jongeren te kunnen overtuigen van 
erfgoed.  

Ik had verwacht dat het een zeer leuk project zou worden 
met enthousiaste jongeren die zich graag wilden 
inzetten...Mijn ontgoocheling was vooral de inzet van 
de jongeren. Het waren vaak dezelfde jongeren die 
kwamen of die juist niet kwamen... 

Ik heb een leuke sfeer verwacht en die was er 
ook! Dat was wel tof!! Juist dacht ik dat we 
wat meer gingen volharden naar het einde 
toe, want het begon wat te slabakken... 

Samenwerken is een goede weg 
om jezelf en anderen te leren 
kennen. Een jeugdwerking voor 
jongeren door jongeren is niet 
vanzelfsprekend en er kruipt 
enorm veel werk in. Gelukkig 
was er Floortje die veel 'behind 
the scenes' heeft gedaan, anders 
was het al snel afgelopen met 
OVT. 

nieuwe mensen leren kennen; naar een doel 
toewerken; bijleren en zelf dingen maken 

Andere enthousiaste jongeren 
ontmoeten. Eens meewerken aan een 
project; het achter de schermen beleven.
Floortje haar enthousiasme! :) 

Ik denk dat iedereen er wel veel 
uit geleerd heeft, over zichzelf 
en over anderen! 

ik vind het goed omdat we onze interesses 
gedeeld hebben, overgebracht hebben aan 
anderen. Doordat we zelf jongeren zijn is 
de drempel voor de deelnemers misschien 
ook lager. 

Of ik nog eens aan zo'n project 
zou deelnemen en waarom wel/
niet?
JA! alle kansen die nog komen 
neem ik aan.
Ja, het maakt me blij ondanks 
de vele afspraken en het werk 
en deadlines 



...en pijnpunten 

  Groots project = veel werk en tijd! 
–  Jongeren hebben verkeerd ingeschat 

–  Te weinig inzet en daadkracht  

–  Te lange spanningsboog 

= Goede leerschool?  

  Wel nood aan projectresultaat vanwege resultaatgerichte voorwaarden en 
subsidies 
–  Projectgeld en voorwaarden (duurzaam, Vlaamse spreiding, ...) 

 Veel werk achter de schermen, jongeren slechts weinig geconfronteerd met 
gevolgen... 



Do’s and Don’ts? 

  Voorzie structuur en concrete opdrachten 
–  Jongerenparticipatie heeft grenzen 

  Plan geen te lange trajecten 
–  Korte activiteiten houden de sfeer erin! 

  Creëer een ‘warm onthaal’ 

–  Lekkers wordt gesmaakt! 

  Creëer een persoonlijke band  
–  En probeer die nadien ook te onderhouden 

  Leg jezelf geen te hoge projectdruk op 
–  Werk gelaagd en met verschillende doelstellingen 

–  Geef het project ook de kans om te ‘mislukken’ en jongeren om meer te leren 

  ...  



WERKEN MET/VOOR JEUGDBEWEGINGEN:  
een uitdaging op zich 

‐  Een schijnbaar eenvoudige manier om jongeren in vrije tijd te bereiken 

‐  Veel communicatie, weinig bereik 

‐  Goede samenwerking met nationale koepels en 
communicatiemedewerkers 

‐  Wedstrijd, uitdaging en prijzen slaan aan 
‐  Gevraagde tijds‐ en energie‐investering te groot 

‐  Evaluatie van deelnemers nadien wel positief 


