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Geregeld komen de erfgoedcellen bij FARO samen om onderling kennis en ideeën te 
delen. Dit gebeurt in de formule van een collegagroep: een open overlegstructuur, 
waarbij deelnemers leren van elkaars ervaringen of samen op zoek gaan naar 
oplossingen voor gedeelde uitdagingen. Om de discussies te voeden, nodigen we telkens 
een specialist ter zake uit. 

Elke bijeenkomst staat in het teken van een welbepaald thema. In 2016-2017 zijn er 
collegagroepen geweest over de thema’s sporterfgoed en bedrijfserfgoed. Op 11 mei 
2017 was er een collegagroep die in het teken stond van het bereiken en betrekken 
van jongeren in hun vrije tijd. Samen zochten we naar mogelijke antwoorden op de 
diverse vragen die hierrond leven. We brachten extra expertise in met de specialisten 
van dien: Liesbeth Eysermans van Jeugdhuis Tydeeh in Mol, en Annouk Brebels van 
Mooss vzw/Amuseevous. In dit beknopte verslag krijgt u de tien belangrijkste tips mee 
die boven tafel kwamen tijdens deze collegagroep. Het verslag is geschreven door FARO-
medewerkers Hildegarde Van Genechten en Gregory Vercauteren. 

 

1. LEG EEN LINK NAAR INTERESSES EN LEEFWERELD 

Erfgoed lijkt vaak veraf van jongeren. 
Daarom komt het er vaak op aan om een 
brug te slaan naar de leefwereld van deze 
jongeren. Dat kan door verbanden te leggen 
met andere (kunst)disciplines die 
jongeren sterk aanspreken. Denk 
bijvoorbeeld aan street art, comedy, foto of 
video-animatie … Of je kunt verbanden 
leggen tussen het erfgoed en de 
persoonlijke leefwereld van de jongeren. 
Zijn er links met de wijk waar de jongeren 
wonen, met hun jeugdlokaal, met familie of 

vrienden? Een WOI-project wordt bijvoorbeeld wél heel concreet voor jongeren, als blijkt 
dat ook de neef van een neef erbij betrokken was … 

2. BEWAAK DE ERFGOEDREFLEX  

Andersom, hoe kunnen we de erfgoedreflex blijvend onder de aandacht houden bij 
bijvoorbeeld jeugdbewegingen die recent hun jubileum vierden? Een snelle brainstorm 
leverde volgende ideeën op: 

- Creëer een (digitale) erfgoedspelenbank. 
- Breng lokaal erfgoed onder de aandacht dat interessant kan zijn bij de organisatie 

van een spel. 
- Organiseer een activiteit tijdens de dag van de jeugdbeweging en creëer zo een 

momentum. 
- Stel jezelf voor in de jeugdadviesraad. 
- Geef suggesties aan jeugdbewegingen die op zoek zijn naar een naam voor hun 

jeugdlokaal. 
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3. BOUW EEN WEDSTRIJDELEMENT IN 

Uit de gesprekken bleek dat een wedstrijdelement jongeren vaak aanspreekt. Een mooi 
voorbeeld is het Urbex Kempentraject. Dit was een fotografieproject waarbij jongeren – 
onder begeleiding van een fotograaf – op expeditie gingen naar betekenisvolle plaatsen 
met een erfgoedlink. Ze fotografeerden het pand en gingen vervolgens op zoek naar 

meer achtergrondinformatie. Nadien sprak een 
jury zich uit over de foto’s. De beste foto’s 
werden professioneel uitgeprint, wat voor de 
deelnemende jongeren op zich al een mooie 
beloning was. 

Ook op andere manieren kun je een 
wedstrijdelement inbouwen. Denk aan doe-
opdrachten aan historische infoborden, een 
challenge tussen gemeentebesturen of 
jeugdverenigingen onderling of een wedstrijd 
op sociale media. 

4. CREËER EEN HELDER KADER 

Laat jongeren zelf mee vorm geven aan de activiteit die je plant. Geef 
verantwoordelijkheid door hen bijvoorbeeld te laten gidsen, hen iets te laten creëren of 
te organiseren, hen een gastcuratorschap te geven ... Je kunt een jongerengroep vragen 
om iets samen te doen of een groep zelf samenstellen. Maar je kunt jongeren natuurlijk 
ook individueel engageren, als vrijwilliger of als stagiair.  

Verschillende erfgoedcellen hadden al een concreet project in gedachten waarmee ze 
naar de jongeren wilden toestappen. Maar hoeveel ruimte moet je jongeren geven om 
hun ’ding‘ te kunnen doen? Uiteraard moet je de jongeren voldoende ruimte laten, maar 
het kader moet heel helder zijn. “Als je het helemaal openlaat, dan weten ze niet in 
welke richting ze moeten denken. En wees gerust: als het kader hen niet helemaal zint, 
dan wijken ze daar gewoon van af”, zo gaf Liesbeth Eysermans van het Molse jeugdhuis 
nog mee. 

5. GEBRUIK DE SOCIALE MEDIA 

Het sociale leven van vele jongeren is sterk gericht op hoeveel likes en shares ze 
krijgen. Als jongeren hun schouders zetten 
onder jouw project, dan is het vaak belangrijk 
dat ze de resultaten van hun werk ook 
kunnen delen op sociale media. Als 
tegenprestatie voor hun medewerking, kan je 
nog een fraaie en professionele foto 
maken, die ze op hun Twitter- of 
Facebookprofiel kunnen zetten. 
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Of je kunt een erfgoedlocatie of -organisatie koppelen aan bepaalde opdrachten en 
jongeren stimuleren om de resultaten te delen met een hashtag over die locatie. Via 
deze hashtag kun je nagaan wie de locatie heeft bezocht. En natuurlijk kan je als 
erfgoedcel of gemeentebestuur deze foto’s liken en sharen. 

6. GEBRUIK SMS OF WHATSAPP 

Hoe communiceer je met jongeren die meewerken aan jouw project? Uit de discussie 
bleek dat een e-mail niet altijd het beste communicatiemiddel is om jongeren uit te 
nodigen voor bijvoorbeeld een voorbereidende vergadering. Ook hier lijken sociale media 
te primeren, al moet je deze sociale media ’wijs‘ inzetten: 

 Facebook: de meeste jongeren zitten vooral ’passief‘ op Facebook. Een 
Facebookgroep is vooral handig om te communiceren over je eigen project en 
werking, minder om concreet af te spreken. 

 Via sms of WhatsApp krijg je doorgaans snel reactie, zo bleek uit de 
gesprekken. Jongeren ervaren soms een drempel om jou op te bellen, dus 
zullen ze jou ook gemakkelijker via deze kanalen aanspreken. 

En de papieren media? Flyeren aan de schoolpoort mag niet altijd en overal. Sommige 
erfgoedcellen trekken eenmaal per jaar wel zelf naar de scholen om hun werking voor te 
stellen. Wil je jongeren toch iets in handen geven? Een sticker trekt meteen de 
aandacht en is helemaal niet duur. En een traditionele persoonlijke brief werkt ook. Want 
hoe vaak gebeurt het nog dat jongeren zo’n brief krijgen? 

7. INVESTEER IN EEN AANTREKKELIJKE VORMGEVING 

We leven vandaag in een beeldcultuur en vele jongeren zijn ook zelf creatief bezig met 
bv. foto’s of filmpjes. Zeker voor de erfgoedsector – die bij vele jongeren nog altijd 
stoffige connotaties oproept – is een frisse en uitdagende vormgeving belangrijk. In 
2015 bijvoorbeeld sloegen het Jakob Smitsmuseum, jeugdhuis Tydeeh en Erfgoedcel 
k.ERF de handen in elkaar. Zo’n vijftien jongeren lieten zich creatief inspireren door het 
werk van Jakob Smits. Het beeld van dit project werd ontworpen door een tattoo-artist 
(zie afbeelding hieronder). 

Investeer dus in een goede vormgever. Of stap naar de 
Academie voor Woord en Muziek, jeugdhuizen of creatieve 
hogeschoolopleidingen en vraag jongeren om zelf het beeld 
van je project uit te werken. Daartegenover hoeft (niet 
altijd) een verloning te staan. Belangrijk voor jongeren is dat 
hun werk wordt gezien (en gedeeld). Voor de iets oudere 
jongeren is samenwerking aan een project ook een manier 
om hun cv te versterken.  
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8. BREEK UIT JEZELF 

Het blijft moeilijk om een brug te slaan naar kwetsbare jongeren. Zeker hier komt het 
erop aan om activiteiten elders te organiseren, vooral op plaatsen die voor deze 
jongeren betekenisvol zijn. Als erfgoedwerker moet je ook hier bereid zijn om je te 
verdiepen in de context en leefwereld van deze jongeren. Waarom eens niet het 
contact opzoeken met een opvangcentrum voor minderjarige asielzoekers? Alleen zo – 
en écht alleen zo – krijg je werkelijk zicht op de groep die je voor ogen hebt.  

9. FEEST 

Als we eerlijk zijn: wat zijn de dingen die ertoe doen in een jongerenleven? Sociale 
contacten, vrienden (in real life en virtueel) en een lief zijn enorm belangrijk. Uitgaan 
en ontmoeting is een wezenlijk onderdeel van de vrije tijd van heel wat jongeren. 
Overweeg dus toch eens om aan die jongerenactiviteiten (af en toe)/(een keertje meer) 
dat onverwacht leuk feestje te koppelen. 

10. DENK NA OVER EEN DUURZAAM EFFECT 

Typisch voor wie zich naar het jongerenpubliek richt, is de eeuwige vraag: “Zoveel tijd 
en energie, wat levert dit nu op?” 
Natuurlijk willen we allemaal zoveel 
mogelijk duurzame effecten en impact. 
Maar we moeten ook realistisch zijn. Het 
jongerenpubliek is bij uitstek het publiek 
dat zichzelf voortdurend (en vaak erg 
snel) vernieuwt en heruitvindt. Het is 
een illusie dat je dit publiek kunt 
‘vasthouden’. Al kun je natuurlijk wel de 
zaadjes die je plant af en toe begieten, 
zodat ze wortel kunnen schieten. Dat kan 
door projecten op te zetten, vergelijkbaar 

met bijvoorbeeld een ‘veteranen’- of ‘oud-leiding’-werking. Heb je jongeren geëngageerd 
voor een tijdelijk project? Breng hen dan na verloop van tijd bijvoorbeeld nog eens 
opnieuw samen. Of nodig hen samen uit voor een … feestje! 

11. MEER WETEN? 

 Agora: in dit onderzoekt verkent Lasso nieuwe pistes, om de brug te slaan 
tussen hoe tieners cultuur willen beleven en het bredere culturele veld in Brussel: 
www.lasso.be/www.lasso.be/agora. 

 AmuseeVous/Mooss vzw stelt heel wat expertise ter beschikking over het 
bereiken van en samenwerken met jongeren in de vrijetijd: 
http://www.amuseevous.be.  

 Apestaartjaren is een tweejaarlijks onderzoek naar het gebruik van digitale 
media door jongeren https://mediawijs.be/onderzoeken/apestaartjaren-6. 

 M.art, Jeugdhuis Tydeeh, http://www.marttydeeh.be.  
 Vitamine C, lerend netwerk rondom kinderen, jongeren en cultuur in de vrijetijd, 

https://www.linkedin.com/groups/13509190. 
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 H. Van Genechten, Een ervaring voor het leven. De impact van museale 
jongerenwerkingen: een onderzoek vanuit het Whitney Museum, in: faro 
tijdschrift, nr.1 (maart 2017), pp.32-38. 
https://issuu.com/faronet/docs/mrt17_issuu. 
 


