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Maak je activiteiten 
leuk voor iedereen! Niemand die het zal ontkennen: 

jullie jeugdwerking is de coolste,  
de strafste en de meest plezante 

van het land. Maar is ze ook de meest 
toegankelijke? Kunnen ook kinderen  

uit kwetsbare groepen makkelijk bij  
jullie terecht? Met deze 7 vragen ontdek  

je snel het antwoord.

... VLOT  
BEREIKBAAR?

Niet alleen de reistijd bepaalt of jullie jeugdwerking 
makkelijk te bereiken is. Ook de mate waarin je 
vertrouwd bent met de omgeving, kan voor sommige 
ouders of kinderen bepalend zijn.

 TIP!  

Kennen sommige kinderen de buurt van jullie 
jeugdwerking niet goed? Of wonen ze nogal ver?  

Denk na over een soort ‘ophaalsysteem’. Zo kan je  
voor de aanvang van een activiteit langsgaan om 
kinderen op te halen, of samen een paar vaste 
verzamelpunten afspreken.

... BEKEND IN  
DE BUURT?

Geen betere reclame dan mondreclame. Kinderen die 
zich graag bij jullie uitleven, zullen niet aarzelen om hun 
enthousiasme te delen met leeftijdsgenootjes. Win-win!

 TIP!  

Kinderen die zich amuseren zijn de beste 
ambassadeurs van jullie jeugdwerking. Maar je  

kan ook zelf actie ondernemen: organiseer bijvoorbeeld 
eens activiteiten in de buurt, en nodig jeugdige 
passanten uit om mee te doen. Of ga op huisbezoek  
bij je leden: zo leren jullie elkaar beter kennen.

... EEN BETROUWBARE 
OMGEVING?

Doen wat je belooft en je netjes aan de afspraken 
houden: het is de basis van elke vertrouwensband.  
Maar af en toe een luisterend oor en een goede babbel 
zijn daarbij minstens even belangrijk. 

 TIP!  

Neemt een kind je in vertrouwen? Hang dan  
niet zomaar alles aan de grote klok. Moet je 

bepaalde informatie noodgedwongen delen met anderen 
(begeleiders, ouders of de rest van de groep),  
check dan even hoe het kind of de jongere daarover 
denkt en hoe jullie dit best aanpakken.

... BETAALBAAR  
VOOR IEDER GEZIN?

Hoe schappelijker de tarieven, hoe kleiner de financiële 
drempel. Dat geldt voor het inschrijvingsgeld, maar ook 
voor de kosten van vieruurtjes en bijzondere activiteiten. 

 TIP!  

Ouders kunnen zich ervoor schamen als ze de 
hobby van hun kinderen niet kunnen betalen, 

maar ook voor kinderen is het geen pretje als ze geen 
geld hebben voor een pak friet als afsluiter van een 
stadsspel. Zorg dan ook dat alle kosten duidelijk zijn, 
door in het begin van het jaar een kostenoverzicht mee 
te geven. Ga discreet om met kortingstarieven en beperk 
extra uitgaven tot een minimum. 

... BESCHIKBAAR  
ALS HET NODIG IS?

Als begeleider sta je klaar voor de kinderen in je groep. 
Fysiek én mentaal: door er te zijn wanneer je er moet 
zijn, maar ook door alles en iedereen met een open 
houding te benaderen.

 TIP!  

Probeer ook voor ouders een toegankelijk 
aanspreekpunt te zijn. Sla voor de activiteiten 

bijvoorbeeld eens een praatje met ouders die hun 
kinderen komen ophalen. Of plan kort na  
de inschrijvingen een moment in om elkaar te  
leren kennen bij een kopje koffie.

... BEGRIJPBAAR  
EN DUIDELIJK?

Waarom moeilijk als het ook makkelijk 
kan? Simpele, klare taal is de beste 
manier om spelregels uit de doeken te 
doen of even een ‘dienstmededeling’ 
over te brengen. Zo is elk kind altijd 
helemaal mee. 

 TIP!  

Maak het kinderen makkelijker 
door spelletjes op een duidelijke 

manier uit te leggen en je verhaal 
visueel te maken. Druk je uit in korte, 
eenvoudige zinnen en maak gebruik  
van kleuren, pictogrammen, foto’s of 
imitaties.

... BRUIKBAAR VOOR  
ALLE DEELNEMERS?

Samen spelen is altijd leuk! Toch zijn sommige 
activiteiten toffer en boeiender dan andere.  
Vertrekken jullie vanuit tradities en gewoonten?  
Of vanuit de interesses van de kinderen? 

 TIP!  

Geef de jeugd een stem. Wat vonden ze van die 
ene activiteit vandaag? Wat zouden ze volgende 

week graag doen? Een groepsgesprek kan daarbij helpen, 
maar denk ook eens na over manieren waarop kinderen 
die zich niet goed kunnen uitdrukken hun ei kwijt 
kunnen. 

7 vragen    voor 
   jullie 
  jeugdwerking
Is jullie jeugdwerking ...

Scan je organisatie op toegankelijkheid  
via onze website www.jwva.be


