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Verslag rondetafel ‘Waarom met jongeren werken?’ 

(tapis plein vzw) 
 
We vragen ons af of veel erfgoedorganisaties vandaag niet het gevoel hebben met of voor 
jongeren in vrije tijd te moeten werken, zonder zich in de eerste plaats af te vragen 
waarom dat voor hun werking relevant is? 
 
Blijkt dat het sowieso moeilijk is om het antwoord op de vraag ‘waarom?’ uit te diepen. 
Het gesprek gaat altijd heel snel de richting van het ‘hoe?’ uit. Hoe kunnen we meer 
jongeren bereiken? Hoe maak je een projectvoorstel sexy? Wat doen we verkeerd? ...    
 
Sommige deelnemers vragen zich echter af in hoeverre een doelgroepenwerking, specifiek 
naar jongeren, gezinnen, kleuters, ... toe, vandaag nog interessant is. Er is een duidelijke 
evolutie naar de organisatie van de vrije tijd en vrijetijdsbeleid over de doelgroep-grenzen 
heen. Er is de afgelopen jaren ook een heel breed en ruim en gevarieerd vrijetijdsaanbod 
gegroeid, de vraag wordt al eens gesteld of het niet ‘te veel’ is; iedereen neemt 
initiatieven om publiek(en) te bereiken, maar er zijn dus ook heel veel mogelijkheden, 
prikkels (voor ‘het publiek’), en concurrentie (voor de aanbieders). 
Zorg je dan niet beter voor een ‘goed verhaal’ en komen geïnteresseerden, jong of oud, 
daar niet sowieso op af? Jongeren trekken zich vandaag minder aan van het onderscheid 
tussen jong en oud, er zijn ook veel minder subculturen te herkennen dan een generatie 
terug en intergenerationele activiteiten winnen aan interesse. Er is ook veel interesse 
zowel bij jong als oud voor de eigen lokale omgeving (zie ook omgevingsgericht 
onderwijs). 
 
Warm maken voor cultuur en erfgoed op jonge leeftijd blijkt (ook uit onderzoek) wel van 
groot belang en meer haalbaar dan op latere leeftijd. Jongeren kennen hoedanook (zie ook 
cijfers van Steunpunt Jeugd presentatie) een terugval in deelname aan alle georganiseerde 
vrijetijdsactiviteiten. Maar we mogen tegelijk verwachten dat kinderen die op jonge leeftijd 
fijne erfgoed-ervaringen beleefd hebben, later (al dan niet met hun eigen gezin) 
terugkomen - na een ‘pauze’ als jongere. 
 
Motivaties zijn effectief vaak sensibilisatie van de toekomstige generatie die ons erfgoed 
zal bewaren en koesteren, en educatie. Daarnaast wordt werken met jongeren vaak ook 
opgelegd door een beleidsvisie, bezoekerscijfers, ...  
Werken met jongeren kan je echter ook dwingen om je eigen organisatie of thema 
met andere ogen te bekijken, met een nieuwe frisse blik, wat ook een boeiende 
motivatie kan zijn om hen in je organisatie binnen te halen. Wees dan wel bereid om je 
visie te veranderen en te openen.  
 
Het lijkt vooral belangrijk om je doelstelling(en) vooraf zo helder mogelijk te krijgen 
en je vandaaruit af te vragen of je ze best kan bereiken door met jongeren in 
vrije tijd te werken. Leg je verwachtingen niet te hoog: misschien zijn jongeren die één 
keertje langskomen, graag iets komen drinken op je terras, aan een traditie meewerken 
zonder daar meer over te weten, ... evengoed kiemen voor later. Misschien hoef je niet 
steeds grote groepen jongeren te bereiken of regelmatige jonge bezoekers te creëren?     
 
De ‘hoe?’ vraag kan misschien grotendeels opgelost worden door je in de eerste plaats te 
onderzoeken hoe jongeren denken en doen, hen te proberen te begrijpen en zo 
een beter idee te krijgen op hoe je je project kan aanpakken? Vele van de problemen die 
opduiken bij het hoe bereiken en betrekken van jongeren, zijn overigens heel gelijkaardig 
aan die van het motiveren (warm houden, responsabiliseren, onthalen…) van bvb. 
vrijwilligers. Misschien kan ook hier het hokjesdenken een stuk doorbroken worden en is 
de zoektocht naar een aanpak niet altijd zo specifiek verbonden aan de 
doelgroep/leeftijdsgroep van jongeren?  Al wordt ook wel erkend dat er zeker een reeks 
specifieke aandachtspunten zijn om specifiek voor jongeren een aantrekkelijke 



vrijetijdsinvulling te betekenen: aandacht voor spel-elementen, creatieve activiteit, 
ontmoeting en vriendschap, keuzevrijheid,… spelen daarbij allemaal een rol voor het 
realiseren van een aantrekkelijk en geslaagd programma voor jongeren.    
 

Verslag rondetafel ‘Waarom nemen jongeren deel aan erfgoedprojecten?’ 
(Annemie Geerts en Hilde Cuyt) 

 
Aan deze rondetafel participeerden ook vier jongeren van het project ‘Zonder 
Ondertitels’. Opvallend is dat deze jongeren in hun vrije tijd deeltijds kunstonderwijs 
(toneel, muziek, …) volgen of amateur jeugdtheater. Drie van hen werden persoonlijk 
aangesproken door de leerkracht toneel, 1 ontdekte het project via de regionale 
televisiezender Focus-WTV. Globaal genomen heeft de artistieke invalshoek hen overtuigd, 
in 2de instantie het thema ‘dialect’. De invalshoek van Zonder Ondertitels was dan ook 
artistiek. Er wordt opgemerkt dat het belangrijk is om vooraf je projectdoelstellingen te 
formuleren – “je trekt aan waar je om vraagt”. 
De workshop over de verschillende dialecten op de 1ste dag van de creatieweek, 
georganiseerd door Variaties vzw, vonden ze zeer geslaagd. Voor een ‘erfgoedproject’ 
zouden ze minder interesse hebben. Voor een ‘museumproject’ of ‘archiefproject’ nog 
minder. 
 
Er werd opgemerkt dat er nationale acties (vb. Vliegactie, Krokuskriebels) zijn voor -12 
jarigen in de cultuursector/ erfgoedsector. Voor de leeftijdscategorie ‘jongeren’ 
ontbreekt dit. Nochtans wordt dergelijke nationale actie als een belangrijke meerwaarde 
ervaren binnen de sector. 
 
De Veerman werkt momenteel ook aan de ontwikkeling van de jongerenwerking (18-25-
jarigen) in het MAS in Antwerpen. Hiervoor deed het MAS een oproep aan jongeren om 
deel uit te maken van hun jongerenwerking. De motivaties van de jongeren hiervoor zijn: 
ervaring opdoen in de culturele sector, mensen leren kennen (netwerk uitbouwen), op CV 
kunnen zetten (met beroepsperspectief). Ook de jongeren van Zonder Ondertitels (15-
18-jarigen) dachten bij de inschrijving op eventuele toekomstige projecten/ studierichting. 
Er wordt opgemerkt dat het MAS het voordeel heeft van een hip, nieuw museum te zijn, 
wat sowieso een ander vertrekpunt is dan een instelling die al jaren bestaat en zichzelf 
opnieuw moet uitvinden en aantrekkelijk moet maken (voor jongeren). 
 
Kan de jongere bereikt worden door een (actieve) workshop (vb. het maken van een 
lederen handtasje) te organiseren in de erfgoedinstelling? M.a.w. kan dergelijke workshop 
als teaser dienen voor een bezoek aan de instelling? De instelling zal niet bezocht 
worden door de jongere als de thematiek niet binnen het interesseveld van de 
jongere ligt. De 4 jongeren vergeleken dergelijke workshop met een opdracht op school. 
Een workshop kan wel aanslaan als de jongeren zelf nog een groot aantal keuzes kunnen 
maken. Afhankelijk van de aard van de activiteit, zal je andere jongeren (met andere 
interesses) bereiken. Naar een 2dehands schoenenverkoop in hetzelfde museum zouden ze 
bijvoorbeeld wel direct gaan. 
Op de vraag of jongeren in een educatief pakket over kerken ook lesdoelen m.b.t. 
wiskunde interessant zouden vinden, antwoordden ze negatief. Bij een bezoek aan een 
kerk interesseert hen de geschiedenis van die kerk. 
Conclusie is dat het interessant is om een project in ontwikkeling eens af te toetsen 
bij de vooropgestelde doelgroep. 



Verslag rondetafel ‘Hoe bereik je jongeren? Welke stijl, vorm, taal is belangrijk in 
jongerencommunicatie? Zijn sociale media dé oplossing? 

(Erfgoedcel Brugge) 
 
Doelstelling van de ronde tafel: een eerlijke stand van zaken rond jongerencommunicatie 
en sociale media bij erfgoedorganisaties aan de hand van een viertal vragen.  
 
1. Ervaringen met sociale media bij communicatie, bij ‘om het even welke’ 

doelgroep 
Diverse deelnemers gebruiken reeds sociale media in hun communicatie-acties. Enkele 
vaststellingen:  

- Gebruik sociale media voor heel specifieke acties of activiteiten, niet om je 
organisatie op zich voor te stellen.  

- Sociale media zijn in hoofdzaak versterkend ten opzichte van gedrukte media, 
digitale nieuwsbrieven, websites, etc.. – maar kunnen zeker niet alleen gebruikt 
worden.  

- Facebook, twitter, blogs >>> link alles naar elkaar door, ook in je andere media 
- Laat je bezoekers iets actief doen via sociale media > bv foto’s opladen, mensen 

taggen, doorsturen naar vrienden, …. Enkel zelf ‘passieve’ info aankondigen via 
sociale media heeft weinig meerwaarde.  

- Via facebook krijg je wel snel veel reacties van mensen – het is ook heel makkelijk 
om zaken door te sturen naar elkaar – maar om mensen echt over de drempel te 
krijgen om ook actief te laten participeren is facebook niet het ultieme medium… 

 
Conclusie: Is aanwezigheid op facebook (bij uitbreiding sociale media) een must voor elke 
erfgoedorganisatie?  

- Als je er niets mee doet, blijf je er beter weg 
- Het is geen veredeld communicatiemiddel maar een aanvullende tool 
- Het blijft steeds een EN – EN verhaal en een aanvulling in je gewone 

communicatiemix.  
 
2. Ervaringen met jongerencommunicatie 
De meeste deelnemers rond de tafel hebben ervaring met het bereiken van jongeren via 
het onderwijs, met de leerkracht als tussenschakel. Jongeren in hun vrije tijd bereiken 
(zonder tussenkomst van de school) blijkt erg moeilijk te zijn.  
 
Persoonlijke contacten met leerkrachten, schooldirecties, academies zijn erg belangrijk. Zij 
kennen de jongeren het beste en kunnen de specifieke doelgroep het makkelijkst 
aanspreken. Via de school of leerkracht kunnen ook moeilijkere groepen (bv BSO 3de 
graad) bereikt worden – in de vrije tijd zou het nooit lukken om deze jongeren te bereiken.  
 
3. Rol van bemiddelaars tussen de erfgoedwereld en jongeren 
Het inschakelen van bemiddelaars zoals jeugdwerkers, jeugdbewegingen, artistiek-
educatieve organisaties wordt sterk aanbevolen bij het uitwerken van een (erfgoed)project 
voor jongeren. Zij kennen de leefwereld van de jongeren het beste, kennen de lokale 
situatie goed en weten hoe ze de jongeren moeten aanspreken. Als erfgoedorganisatie kan 
je zeker gebruik maken van deze bestaande netwerken, je moet niet alles opnieuw zelf 
willen opzoeken en doen.  
CJP wordt aangehaald als een goed voorbeeld van bemiddelaar.  
 
4. Hoe ver ga je in je engagementen bij jongerenprojecten?  
Moet je dag en nacht beschikbaar zijn voor hen?  
Uiteraard bepaal je als organisatie zelf hoever je mee gaat, maar weet dat de leefwereld 
van een jongere niet loopt van 9u tot 17u, maar net na de kantooruren en in het weekend. 
En dat het veel beter zal werken als je met de jongeren rechtstreeks kan communiceren 
en snelle feedback kan geven. 
 
En moet alles ook steeds gratis zijn? Een bescheiden bijdrage mag zeker gevraagd 
worden. Wanneer men iets moet betalen, vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel toch 
sterk en kan het engagement ook groeien.  
 
 
 



Verslag rondetafel: ‘kruip in het vel van de jongeren’ 
(Erfgoedcel Kortrijk) 

 
Begeleider Bernard Pauwels (erfgoedcel Kortrijk) legt enkele basisstellingen uit het boek 
L’embarras du choix – aanbevelingen voor jeugdwerking in het MAS voor ter bespreking. 
 

Relevantie van erfgoed? 
Erfgoed is voor jongeren geen doel maar een middel. Sta toe 
dat ze erfgoed gebruiken om een eigen verhaal te brengen 

Relevantie van erfgoed voor jongeren is laag; ze willen het niet als dusdanig leren kennen. 
Hoe kun je hen er dan bij betrekken? Gebruik een omweg, ga het doel niet expliciteren; de 
afgelegde weg is belangrijker dan het eindpunt. 
Om in het vel van jongeren te kruipen passen de professionele werkuren dikwijls niet! 
Verwacht veel weekend- en avondwerk. 
Goed voorbeeld: klerenruilbeurs in het MAS: kledij als cultuurdrager, nu en vroeger. 
Depots bezoeken en een eigen verhaal erbij laten opkomen: wat wil je graag bewaren en 
wat niet? 
 

Durf. 
Experimenteer met de grenzen van het toelaatbare.  
Koudwatervrees overwinnen. 

Reglementen negeren (grenzen overschrijden) valt dikwijls niet in goede aarde bij de 
chefs. Hoe omzeil je als publiekswerker de opgelegde huisstijl, veiligheidsnormen, 
wetenschappelijke aanpak (tgo. Spontane opwelling), enz? Niet gemakkelijk. 
“Storend” gedrag van K/J aannemelijk maken? Eigen educatieve ruimte voorzien; ook niet 
té zwaar opnemen: wat leven in de brouwerij kan (tijdelijk!) wel sympathiek zijn. 
Goed voorbeeld: Huis van de Sint in erfgoedhuis Kortrijk: drukke passage van jonge 
kinderen hindert de ervaren archiefonderzoekers niet. 
Jongeren serieus nemen en krachten (= WIL) bundelen om “gedurfd” uit de hoek te 
komen: project “Zonder ondertitels” was vrij duur maar met gezamenlijke inzet van 
krachten toch haalbaar. 
 

Vip-behandeling. Jongeren verdienen vertrouwen en extra 
toegangen.  
Exclusieve events, meetings,… 

Hoe ver ga je in het behagen van jongeren? Hun werk overnemen is geen goed idee. 
Voorbeeld: ze moeten een “werkje” voor school maken… 
Begrip tonen voor onervarenheid: soms weten studenten gewoon niet hoe ze iets moeten 
aanpakken, wie ze kunnen aanspreken. Het is een soort naïviteit, ze zien niet hoe complex 
iets kan zijn. Ze moeten nog leren om gerichte, concrete vragen te stellen. 
Bij een VIP behandeling scoort het aanbieden van eten / drinken altijd goed. 
Geduld opbrengen, luisterbereidheid, goede wil, positieve inbreng zijn op zich dikwijls 
schaarse zaken waar ze behoefte aan hebben en die hun onzekerheid wegnemen. 
 

Vermijd losse flodders  
Een duurzaam jongerenbeleid vraagt permanent aandacht. 
Lange termijnvisie gewenst. 

Zijn de net besproken projecten (Zonder Ondertitels / Onvoltooid verleden tijd) goede 
voorbeelden van visie op lange termijn? Lijkt niet meteen zo. Maar methodiek kan 
herhaald worden in andere toepassingen. 
Werking voor 15-18 jarigen meestal niet expliciet in beleidsplannen. Bestaande initiatieven 
bundelen tot jongerenprogramma. 
Effect slechts onrechtstreeks voelbaar (cfr. doel versus middelen). Multiplicator komt 
geleidelijk vanuit jongeren zelf: of ze meer open staan voor erfgoed. Een publiekstreffer 
leidt naar erfgoed: vb. gemaskerd bal in een museum. 
Nadruk op het verhaal van erfgoed: dan ontstaat er plots een klik en wordt het onthouden. 



15-18 jaar zal toch altijd een moeilijke groep blijven door hun houding: laat ons gerust, 
wij willen enkel bij elkaar (leeftijdsgenoten) zijn; kom over 10 jaar eens terug. 
Belangrijk geen definitieve dégout op te dringen. 
 
Verslaggever: Greet Verschatse, erfgoedcel Kortrijk 
9 maart 2012 
 

VERSLAG RONDE TAFEL 5: Van klassieke rondleiding tot erfgoedgame 
(Moderator: Hugo Verhenne en verslaggeefster Sofie Viaene (TERF) 

Brainstormsessie op zoek naar creatieve methodieken en/of activiteiten die erfgoed en 
jongeren verbinden. 
 
De ronde tafel was de helft gevuld met jongeren (deelnemers ‘Zonder Ondertitels’ project) 
en collega’s uit de culturele- en  onderwijssector. 
Als case werd het Erfgoeddag thema ‘helden’ naar voor geschoven, met de bedoeling 
hierrond leuke en realiseerbare activiteiten te bedenken die jongeren kunnen aanspreken 
en waarbij ze zelf zoveel mogelijk betrokken kunnen worden (voor en door jongeren). 
Iedereen stelde zich kort voor (naam + functie) en vertelde er meteen ook bij wie 
zijn/haar favoriete held(in) was. Vertrekkend vanuit hun held(in) werd elk idee voor een 
jongerenactiviteit (hoe wild of dromerig ook) telkens op een  post-it geschreven en nadien 
geclusterd volgens topic of aard. 
Per topic/aard werden dan de verschillende ideeën errond besproken en samengebald tot 
één leuke activiteit, telkens getoetst aan de mening van de aanwezige jongeren. Enkele 
voorbeelden: 

‐ Bob Dylan: ‘Music d’Amis’ = bij die-hardfans van Dylan thuis diverse activiteiten 
organiseren en zo een muzikale rondgang doorheen de stad organiseren bij 
mensen thuis: livingroom concert met bewerking van Dylan songs door de 
jongeren zelf (vb. techno versie, vertaling van maatschappelijke thema’s toen naar 
nu,…), zelf ontworpen dansen, theaterstukjes rond de maatschappelijke thema’s in 
zijn songs, videoclip/filmpjes, … 

‐ Dokters: hoe zie je de dokters vandaag en vooral hoe zou een dokter in de 
toekomst er moeten uitzien en doen? Jongeren maken een parodiërende 
soapaflevering à la ER/Grey’s Anatomy, organiseer ludieke dokterskabinetten 
doorheen de stad, … 

‐ Maria Van Bourgondië, die letterlijk en figuurlijk haar mannetje moest staan in een 
woelige, politieke tijd en op 25-jarige leeftijd overleed ten gevolge van een val van 
haar paard: jongeren selecteren gelijkenissen/verschillen uit haar leven en 
vertalen/actualiseren die in een musicalproject, multimediatour met filmpjes van 
jongeren en zoektocht doorheen de stad, … 

‐ Odiel Defraeye, de eerste Belgische Tourwinnaar in 1912: de tijdsgeest toen 
reconstrueren aan de hand van een modeshow met klederen van toen, een 
wedstrijd op fietsen van toen of via een computergame met zijn fiets en de 
omstandigheden van 100 jaar geleden, … 

‐ Heemkundige Kringen, als dé bewaarders van ons collectief (lokaal) geheugen: 
jongeren duiken samen met de Hk-leden in hun rijk archief en kiezen er één of 
meerdere topics uit die hen aanspreken en waarrond ze zich creatief kunnen 
uitleven met een artistiek/ludiek eindresultaat en waarbij de HK-leden inhoudelijk 
coachen. 

Andere te onthouden tips/raadgevingen/opmerkingen: 
‐ Niet alles hoeft uit de eigen leefwereld komen, jongeren geven aan dat ze liever 

ook wat vrijheid hebben (met andere woorden, niet voorgekauwd).  Maria van 
Bourgondië heeft ook heel wat gelijkenissen met de jongeren; het paardrijden is er 
eentje van bv. Al is haar leefwereld compleet anders. 

‐ Tijd is belangrijk: hen pushen qua timing loopt niet goed af. In 1 dag is het 
onmogelijk om én voldoend inspiratie én een project(je) uit te werken.  Ze hebben 
tijd nodig om aan het concept te wennen en om aan de inhoud te kunnen denken. 



‐ In een museum willen de meeste zelf iets doen, al is 1 student er niet mee 
akkoord want zij vindt het luisteren naar een boeiende gids (audio of in levende 
lijve) ook wel heel interessant. Al zou de mogelijkheid om vlugger te veranderen 
ook wel interessant kunnen zijn, want soms is de uitleg toch wel te lang aan 1 
bepaald object.  Het zou heel tof zijn, mocht de audio-guide kunnen ingesproken 
worden à la de verhalen van het geluidshuis. (met acteurs, muziek…)  

‐ Spel in groepen: toepassen wat ze leerden in het museum: met andere woorden, 
eerst luisteren naar uitleg en dan volgt een spel met die inhoud: wie luisterde het 
best? Dat groepje wint het uiteindelijke spel.  

‐ Competitie tussen de groepen blijft voor hen een heel sterke motivatie om het spel 
goed te doen. 

 
 
 




