inspiratie
In deel II – De Voorgangers vind
je tonnen inspiratie van musea,
erfgoedsites en organisaties die op
jongeren inzetten. Je vragen en
ideeën aftoetsen bij collega’s kan
heel waardevol zijn. Wat is hun visie
op jongeren? Ga op inspiratiebezoek
bij andere musea of sites in binnenen buitenland, maar bereid eerst en
vooral je bezoek goed voor:
Maak een afspraak met de verantwoordelijke
voor de jongerenwerking om zo meer te
leren over de achterliggende visie, aanpak,
hoogtepunten en werkpunten van het museum.

Het Plan

Test het museum, de tentoonstelling en/of het
jongerenparcours zelf uit.
Maak foto’s, filmpjes en notities om met jouw
collega’s te delen.
Welke ideeën en inzichten wil je meenemen
naar je eigen museum? Welke zeker niet?

Aan de hand van de volgende stappen en tips kan je
concreet aan de slag.

Zelf nog groen achter de oren op het
vlak van jongerenwerking? Heel wat
organisaties hebben de nodige kennis en
ervaring in huis op vlak van communicatie
en participatie met en door jongeren. Het
warm water hoef je dus gelukkig niet zelf
uit te vinden.

Differentieer (volgens leeftijd en
generatie) en personaliseer
Denk na over profilering en
communicatie naar jongeren
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Hoe scoor je vandaag bij
jongeren? Wat is er al, wat
ontbreekt nog of kan beter?
Een zelfevaluatie werkt
verhelderend. Hoe meer collega’s
je hierbij betrekt, hoe meer
feedback en gedragenheid voor
je project. Nodig ook eens een
groep jongeren uit en pols naar
hun ongezouten mening.

5 in
s
p. 32-3
or tip
Check
sis vo
De Ba
–
I
l
Dee

Waarom
jongeren?
Waarom willen we als
museum/erfgoedsite
jongeren aantrekken?

“voor jongeren”

Schrijf bijvoorbeeld in op het
begeleidingstraject van Formaat
(Deel II – De Voorgangers, p. 15 ).

“óók voor jongeren”
Maak een keuze: Ik ontwikkel iets...
“voor jongeren”
“voor en mét jongeren”
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Past het bij de kern van
wat we doen?
Hebben we al de juiste
ingrediënten in huis om
jongeren aan te spreken?
Is er intern al voldoende
draagvlak voor een werking
voor/met jongeren?

Vraag een doorlichting aan bij AmuseeVous
(Deel II – De Voorgangers, p. 81 ).
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Betrek jongeren van bij het prille
een voltijdse
Een jongerenwerking opzetten is
bezigheid.
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Creëer een leuke sfeer: haal snacks
ing.
organiseer ook eens een teambuild
nen waardering
Plaats een faire vergoeding en ton
en.
tegenover de inzet van jouw jonger
binnen je
Creëer gedragenheid op elk niveau
organisatie.
Wees flexibel en schuw geen avond
en weekendactiviteiten

Meer do’s en don’ts over participatie door jongeren?
Neem een kijkje op p. 32 in Deel I – De Basis en op
p. 72 in Deel II – De Voorgangers.

en actie!
Maak de organisatie (verder) “jongerenproof” (wifi, lockers, signalisatie, zaalwachter, ...)
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Maak iets nieuws
of stem wat je al
hebt beter af op
jongeren

Doe niet per se
veel, maar doe
wat je doet goed
en authentiek

Jeugdgidsen

Take Over

Hou rekening
met het bezoekerspatroon van
jongeren

Communities

Optreden (muziek, dans,...)
“Late (nights)”

Klop aan bij een naburige school, een
lokale jeugdbeweging, een academie, een
kunsteducatieve organisatie of jeugdhuis.
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Maak een keuze: Ik ontwikkel iets...

Go fo r it!

Valkui
le

nulmeting

visie
Beslis waar je heen wil en wat voor
jou succes is (en hoe je dat wil
evalueren)

Veel succes!

participatie

Kies ook eens een museum met een andere
thematiek of visie dan die van je eigen museum.

ZO MAAK JE JOUW MUSEUM OF
ERFGOEDSITE AANTREKKELIJK
VOOR JONGEREN

Zin om er zelf werk van te maken? Deze handige poster
kan je als werkinstrument gebruiken om straks je
museum of erfgoedsite nog aantrekkelijker te maken
voor jongeren.

expertise

Vertel een
relevant verhaal,
zorg voor
beleving

Festival

Escape games

Jongerenplatform

Insta-tour

Jongerenstages

evaluatie

Podcast
Radiouitzending

Faal

Probeer

Opnieuw

SUCCES

Art memes

Jongerenapps

Hackathon

Op zoek naar een geschikte vorm van bemiddeling
of spel? Op p. 44-45 van Deel I - De Voorgangers
vind je zeker iets wat in jouw visie past.

Vraag jongeren om jouw aanbod of werking te evalueren. Past alles nog
binnen jullie visie? Durf ook te falen: werken met en voor jongeren is een
(leerrijk) proces van vallen en opstaan. En laat je niet te snel ontmoedigen.
Verwacht geen instant resultaat: focus op kwaliteit in plaats van op cijfers.

Probeer

Digitaal is het
nieuwe normaal...
maar is ook maar
een middel
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