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Het moeilijkste blijft vaak de praktische 
communicatie (beantwoorden van mails, 
houden aan deadlines, te lang wachten 
met problemen te melden, ...). Werken met 
jongeren mag je niet vergelijken met een 
andere werksituatie tussen collega's of 
werkgever/werknemer. Het vergt een heel 
andere, intensievere aanpak. Regelmatige 
updates eisen, tussendoor eens bellen voor 
een stand van zaken, herinneringsmails/ 
Facebookberichten, ... zijn geen overbodige 
luxe waar je echt wel tijd voor moet 
vrijmaken.  Michelle Coenen, AmuseeVous 
 

Zorg dat de activiteit die je doet, of 
de samenwerking die je opzet, plezant 
is en informeel. Het is belangrijk dat 
de jongeren iets leren, dat zij ook iets 
hebben aan de activiteit of 
samenwerking.  
Geertje Cools, Chiro Retro 
 

Betrek jongeren in je (volledige) werking, 
zorg voor voldoende begeleiding, bewaak je 
doelen en stuur meteen bij indien nodig.  
Tinne Langens, FoMu 

Zorg dat je er genoeg tijd en energie kan 
insteken en zoek naar partners! Een leuke 
flyer verspreiden werkt niet om jongeren tot 
bij jou te krijgen. Er is meer nodig!   
Kasteel van Gaasbeek 

Vertrek van een projectvorm die jongeren boeit: iets creatief, iets leuk, iets jong, … Gebruik dat enthousiasme om erfgoed bij hen binnen te brengen. 
Annelien Vandamme, H30  
 

Laat hen zelf initiatieven uitdenken en 
uitwerken. Geef hen een kader (financiële 
middelen, correcte administratie, …) 
waarbinnen ze hun ding kunnen doen. Sta 
open voor nieuwe ideeën.  
Daphné Maes, Heemkunde Vlaanderen  
 

Luister écht naar de jongeren. Geef de jongeren geen 
valse vrijheid en verantwoordelijkheid, maar werk écht 
bottom-up en durf de touwtjes los te laten.  
Trial and error. Durf fouten maken, durf de mist in te gaan. 
Leren doe je met vallen en opstaan. 
Verlies je collectie niet uit het oog.  
Het is arbeidsintensief, (maar je krijgt er wel zeer veel voor 
terug). Sanne Van de Werf, Jongbloed! 
 

Kwaliteit is belangrijk 
Steek er veel tijd en energie in, dat loont. 
Geven en nemen: ze bedenken graag allerlei activiteiten, ze willen alles 
geven voor het MAS, maar er moet ook iets voor tegenover staan. 
De groep en het team komt voorop. Als vrienden komen we er wel 
doorheen.  Jongeren kunnen soms ook heel traditioneel denken, geef 
sommige dingen een kwinkslag zodat ze net iets verder gaan denken 
dan dat ze reeds kennen.  Specifiek naar een jongerenwerking toe: 
Als je er geen tijd/energie/weekends/avonden voor kan vrijmaken, doe 
het dan niet. Het vergt veel engagement.  
Liene Conard, MAS in Jonge Handen  
 

Indien je een kunst/erfgoed project met jeugdbewegingen wil opstarten is het heel belangrijk dat je op 
voorhand goed onderzoekt of er belangstelling vanuit de jeugdbewegingen is voor het project. Je moet de 
leiders van de verschillende jeugdbewegingen persoonlijk aanspreken en warm maken voor het project 
en ook vragen op welke manier zij willen deelnemen aan zo'n project. Een werkgroep met vrijwilligers uit 
de verschillende jeugdbewegingen is een must.   Jeugdbewegingen zijn an sich niet geïnteresseerd in 
erfgoed/kunst/educatieve projecten. Je moet dus heel veel energie steken in het motiveren van de leiders 
en een heel straf aanbod  doen wil je jeugdbewegingen meekrijgen in het kunstverhaal.  
Kris Vermeulen, Youthopia 
 

Bazart is een langdurig traject: we 
zien onze begeleiders/jongeren 
wekelijks. Om hen nog meer uit te 
dagen, te stimuleren en te motiveren 
organiseren wij vormingen voor hen, 
waarvan zij zelf de inhoud bepalen. 
Wij ondersteunen, zij dragen! Ze zijn 
vragende partij voor meer 
verantwoordelijkheid. Niet Mooss, 
maar de begeleiders van Bazart zorgen 
ervoor dat de lokale afdelingen zo 
goed draaien. Onderschat jongeren 
niet maar informeer, inspireer, 
motiveer en ondersteun. 
MOOSS 

 
 

Volg je gevoel. Lees geen (of niet teveel) literatuur over werken met 
jongeren op voorhand,  maar blijf out of the box denken. Elk praktisch 
bezwaar kan overwonnen worden, maar je moet er eerst zelf voor open 
staan. Zorg dat je als museum als 1 team naar de jongeren toe 
communiceert: niet alleen de publiekswerking en werving, ook collectie 
en expoverantwoordelijken, baliebedienden, bewakers en directie. Dat 
is zo ontzettend belangrijk! Maarten Gillis, Diamantmuseum 
 

GOUDEN TIPS uit de PRAKTIJK 
 

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!  
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.  
Floortje Vantomme, tapis plein vzw 
 
 

Als jongeren input leveren voor een project, vinden ze het fijn om te zien dat 
hun werk iets oplevert. Dat kan door duidelijke afspraken te maken over het 
eindresultaat van zo’n project, maar ook je appreciatie tonen door bv. een 
maaltijd te voorzien, of vervoersonkosten voor jouw rekening te nemen zijn 
dingen die voor hen belangrijk zijn. Marijke Wienen, Erfgoedcel Mechelen 
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Méér PRAKTIJKUITWISSELING 
 

 
Een van de mooiste aspecten van het werken aan een lange termijnproject met jongeren is om te zien hoe ze langzaam maar zeker een bepaalde expertise binnen het project 
verwerven en hiermee ook naar buiten durven komen. Zo denk ik aan een jongen uit het Open Monumentendag project die tijdens dit project van een onzekere en verlegen 
cineast naar een gedreven organisator en promotor van zijn eigen filmpje evolueerde. Ondertussen werd hij al geselecteerd voor verschillende kortfilmfestivals en won hij 
onlangs zelfs de publieksprijs op één ervan.  Michelle Coenen, AmuseeVous 
 
Een grote valkuil is het effectieve bereik van je jongerenwerking. Het FoMu is eind 2010 om een aantal redenen gestopt met haar jongerenwerking FLUX. Hoewel FLUX sterke 
projecten voortbracht, kon het de vooropgestelde doelen niet volledig bereiken binnen het opgestarte format. Het doel van de jongerenwerking was jongeren aantrekken en 
engageren om projecten te organiseren voor jongeren. In de praktijk organiseerden vooral de begeleiders activiteiten voor de groep jongeren. Bij het opstarten van een 
jongerenwerking moet je er dus op toezien dat je werking niet gereduceerd wordt tot een ‘jeugdbeweging’, waarmee je enkel een beperkt groepje jongeren bereikt. Het mag 
niet beperkt blijven tot een groepje jongeren die je intensief begeleidt. Jongeren moeten deel uitmaken van je team en zelf actief projecten en activiteiten uitdenken. Een 
goede begeleiding is hierbij essentieel.  Tinne Langens, FoMu  
 
Het is eigenlijk niet zo moeilijk om jongeren te bereiken, want wanneer ze bezig zijn met erfgoed (vb. n.a.v. een jubileum), dan lukt het heel goed om met hen te werken. Er 
zijn nog veel kansen om iets te doen rond het lokale erfgoed van jeugdbewegingen, maar je pikt best in op het bestaande aanbod van de jongeren. Jongeren in een 
jeugdbeweging hebben het immers druk. Je houdt best rekening met hun specifieke jaarplanning (examens verspreid over een studentenjaar, kampen in de zomermaanden, 
start van een werkjaar, enzovoort). Wat wel moeilijk is, is de structuur van de nationale organisatie van een jeugdbeweging te leren kennen. Het is belangrijk om de jongeren 
veel zelf te laten doen, maar ook dat is soms moeilijk.  Geertje Cools, Chiro Retro 

 
Mijn mooiste herinnering aan de samenwerking met jongeren zijn het enthousiasme en de vriendschappen die ontstaan tussen jongeren. Twee jongeren zijn ondertussen ook 
nauwer verbonden aan het kasteel en begeleiden verjaardagsfeestjes op het kasteel. Het moeilijkste was volgens mij om de jongeren te bereiken.  Annelies Lust, Kasteel van 
Gaasbeek 
 
Het moeilijkste aan werken met jongeren in een langdurig project is dat hun regelmatige aanwezigheid en continue inzet geen vaststaande zekerheid zijn. Dat komt niet 
omdat ze niet geboeid zijn, maar vaak door belemmeringen zoals veel huiswerk.  Annelien Vandamme, H30 
 
Het enthousiasme van de jongeren bracht een frisse dynamiek in het museum!  Tinne Langens, FoMu 
 
De formule vóór en dóór jongeren werkt! Mijn mooiste herinneringen aan werken met jongeren worden dagelijks aangevuld . Hun enthousiasme en onbevangen blik is 
aanstekelijk. Met hun motivatie en enthousiasme kan je echt bergen verzetten!  Sanne Van de Werf, Jongbloed! 
 
Het mooiste aan onze werking is dat elke MAS in Jonge Hander is een vriend(in) geworden is waarop ik kan rekenen. Het moeilijkste vind ik om als iets niet lukt de groep te 
blijven enthousiasmeren voor een nieuwe uitdaging.  Liene Conard, MAS in Jonge Handen 
 
Durf je eigen organisatie of thema te lossen in functie van interesses en leefwereld van jongeren. Eens je jongeren hebt warm gemaakt via een activiteit die ze tof vinden, kan 
je een stap verder gaan en ‘educatie’ (zij het ook op een aangepaste manier) op de kaart zetten! Ga uit van een win-win situatie: het is niet enkel de bedoeling dat jongeren 
van ons leren, maar evengoed dat wij hun potentieel benutten. Maak daarnaast voldoende gebruik van ervaring, netwerk, communicatie... van anderen uit jeugdwerk ed. 
Missie Miseur, MAKS!erfgoedactie 


