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WAAROM WERKEN ROND ERFGOED MET JONGEREN IN VRIJE TIJD? 
Je kan pas een goede manier van werken opzetten als je weet waarom je iets doet, ook enthousiasme (bv. lesgevers, leerkrachten, educatieve medewerkers 

van erfgoedorganisaties, …) volgt uit een duidelijk antwoord daarop. De waarom-vraag is ook een vraag naar maatschappelijk draagvlak en eigenlijk ook 

een vraag waartoe: Wat wil men bereiken met educatie over erfgoed (Doelen? Voorziene effecten of impact? Opbrengsten? Leerwinst op het gebied van 

kennis en vaardigheden? Veranderende attitude?)? - Lode Vermeersch KULeuven – VUB    Om de jongeren in goed (zelfgekozen) gezelschap te laten proeven van 

iets waarvan ze anders misschien nooit te weten komen hoe lekker ze het eigenlijk vinden. - Inge Van Reeth, Karel de Grote Hogeschool    De vrije tijd van 

jongeren staat voor vrije keuze, voor doen wat je leuk vindt. Voor plezier maken, verrast worden, voor pure fun of voor leren wat je interesseert. Voor 

betekenis geven aan samen zijn met je eigen en met andere generaties. Voor verzamelen. Voor snuisteren. Voor nieuwsgierigheid. Jongeren zijn bij uitstek 

op zoek naar het geven en creëren van betekenis. Ook al durven ze al eens hun schouders op te halen, ze hechten bijzonder veel waarde aan authenticiteit 

(een echt kunstwerk! een echte kunstenaar! dat uurwerk is jaren door mijn grootvader gedragen! echte liefde! stadslegendes!). En dus ook aan erfgoed. Als ze 

er zelf maar betekenis aan mogen geven. - Iris Verhoeyen, De Ambrassade    Het is belangrijk om tegemoet te komen aan de vraag van geïnteresseerde 

jongeren om zich in bepaalde erfgoedgerelateerde thema’s te verdiepen, én om ongebonden met jongeren uitdagende thema’s binnen erfgoed verkennen 

en bestuderen. - Annemie Geerts, De Veerman    Jongeren in een jeugdbeweging zijn vaak onbewust al actief rond het thema erfgoed, vooral in een lokale 

context. - Jeugdbewegingen vieren om de zoveel jaar een jubileum, wat voor hen een gelegenheid is om iets te organiseren rond het thema erfgoed. - 

Jeugdbewegingen in Vlaanderen zijn cultureel erfgoed! - De erfgoedsector kan veel leren van jeugdbewegingen: over methodieken, educatie, 

competenties, vrijwilligerswerking, structuur en organisatie. - Geertje Cools, Chiro Retro    Werken met jongeren is zaadjes planten, goesting creëren, 

bewustzijn vergroten, ... Kortom: werken aan de toekomst. Bovendien leer je ongelooflijk veel over je eigen werking en jezelf. – Floortje Vantomme, tapis plein 

vzw    Wij vinden het belangrijk dat jongeren ook buiten de schoolcontext in aanraking komen met erfgoed en de kans krijgen er echt mee in interactie te 

treden. Binnen het onderwijs moet men zich vaak beperken tot het leren over erfgoed; wij willen de jongeren een ervaring geven. - Michelle Coenen, 

AmuseeVous    Jongeren die hun vrije tijd in een jeugdbeweging doorbrengen leken mij een ideale doelgroep om warm te maken voor een internationale 

tentoonstelling over mensenrechten.  Jongeren buiten een schoolse context maar toch omringd door hun peergroep laten kennismaken met hedendaagse 

kunst en mensenrechten leek mij een goede manier om aan kunst/erfgoededucatie te doen. - Kris Vermeulen, Newtopia    Het is van belang om een 

bemiddelingsaanbod te creëren dat aansluit bij interesses en leefwereld van jongeren, hierdoor het draagvlak bij jongeren te verbreden en aan 

talentontwikkeling te doen. - Tinne Langens, FoMu    Jongeren zijn mensen, dus omdat we het belangrijk vinden om mensen met erfgoed in aanraking te 

brengen, omdat we geloven dat het mensen raakt en verrijkt. – Carl von Winckelmann, Koning Kevin    Het Kasteel van Gaasbeek wil iedereen welkom heten. 

Het is belangrijk om jongeren in contact te brengen met erfgoed en ze hiermee vertrouwd te laten geraken. Dit kan in schoolverband maar het is even 

belangrijk om jongeren uit eigen beweging en in hun vrije tijd naar erfgoed toe te leiden. Het kasteel wil de jongeren onvergetelijke ervaringen en unieke 

kansen bieden om hun vaardigheden en talenten te ontdekken en te ontplooien, met erfgoed als bron van inspiratie. - Annelies Lust, Kasteel van Gaasbeek    
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Voor cultureel (zelf)bewustzijn: het is een kerncompetentie die we bij jongeren mee willen en moeten ontwikkelen. Als erfgoedorganisatie kunnen we wel 

degelijk onze bijdrage hiertoe leveren. Precies hier kunnen we een verschil maken. – Hildegarde Van Genechten, FARO     “Jongeren vs. Erfgoed” lijkt in de eerste 

plaats een moeilijke match. H30 heeft als artistieke werkplek wel troeven in handen om jongeren op een ‘aantrekkelijke’ manier in contact te brengen met 

erfgoed. H30 daagt vanuit verschillende artistieke disciplines jongeren uit om te experimenteren, te creëren en zich te tonen aan publiek. Jongeren bepalen 

daarbij zelf hun interesseveld, maar H30 reikt ook bewust dingen aan. Omdat we hen zo kunnen uitdagen en vertrouwder kunnen maken met eerder 

onbekende onderwerpen, zoals ‘erfgoed’ er één van is. - Annelien Vandamme, H30    Werken met jongeren geeft je als erfgoedwerker - ook op een persoonlijk 

vlak - de kans om je “vaste kaders” eens open te trekken, geconfronteerd te worden met nieuwe of andere visies op wat jij misschien al jaren als evident 

beschouwt (en het soms niet is). – Marijke Wienen, Erfgoedcel Mechelen    Jong geleerd is oud gedaan. Hoe vroeger men in contact komt met cultuur en 

erfgoed, hoe meer men het later ook zal doen. - Daphné Maes, Heemkunde Vlaanderen    Musea zijn ook voor jongeren in vrije tijd een boeiende en inspirerende 

omgeving. Het is een plek waar ze welkom zijn, een sociale plek, waar ze moeten kunnen dromen, in dialoog gaan met elkaar en de kunstwerken, inspiratie 

kunnen opdoen, plezier kunnen maken en tot rust kunnen komen. Om een gepast aanbod voor jongeren in de vrije tijd te ontwikkelen is peereducatie de 

sleutel tot succes. Jongeren weten immers beter dan wie dan ook wat jongeren willen en verwachten. - Sanne Van de Werf, Jongbloed!    Omdat het MAS, en bij 

uitbreiding de Stad Antwerpen, het belangrijk vindt om jongeren kennis te laten maken met erfgoed/cultuur/kunst. De beste manier hiervoor, is volgens ons, 

het principe voor en door jongeren. De jongeren zelf kunnen veel beter bepalen wat de noden zijn bij hun eigen doelgroep en vrienden. Daarnaast moet 

deze kennismaking toegankelijk zijn en een leuke ervaring zijn. Voor scholen gebeurt dit via rondleidingen/ateliers/pakketten via onze scholenwerking. 

Voor jongeren in de vrije tijd gebeurt dit via MAS in Jonge Handen. - Liene Conard, MAS in Jonge Handen    Mooss brengt op heel veel verschillende manieren 

jongeren en kunst en erfgoed dichter bij elkaar. Het jeugdwerklandschap is ontzettend uitgebreid, en de bestaande jeugdbewegingen zijn goed in wat ze 

doen. Onze pogingen om hen in contact te brengen met kunst en erfgoed bleven bij beperkte successen en op die manier werd de goesting om zelf een 

jeugdbeweging op te starten gevoed. We merken dat er niet alleen bij kinderen en ouders maar ook bij jongeren veel enthousiasme voor bestaat. De 

Bazartbegeleiders zijn hongerig naar inspiratiemateriaal, vorming, ondersteuning en verantwoordelijkheid. - Amber Vansintjan, Bazart – MOOSS    je creëert 

bewustzijn bij ‘jongvolwassenen’; het samenwerken met jongeren is vermoeiender, maar vaak  o zo veel prettiger, efficiënter en creatiever dan 

samenwerken met andere culturele organisaties; je bereikt eindresultaten die je qua uitstraling, doordachte inhoud en “peer-to-peer” werking nooit zelf kan 

behalen; jongeren vormen een ongelooflijke aanwinst voor het vaste museumteam. – Maarten Gillis, Diamantmuseum   Werken met jongeren is 

tweerichtingsverkeer. Enerzijds is het belangrijk dat een erfgoedorganisatie vanuit zijn expertiseveld een manier van denken of kijken naar de 

werkelijkheid meegeeft aan de jongeren, maar anderzijds is het essentieel dat de erfgoedorganisatie ook leert van de manier van kijken naar de wereld die 

eigen is aan de jongeren. Op die manier ontstaat er werkelijke interactie die een meerwaarde oplevert voor beide partijen. - Sigrid Bosmans, Erfgoedcel 

Mechelen   


