Tipfiche Leeftijdsgericht Werken

Leeftijdsgericht werken met je +14-groep
Kruip in de huid van je +14’er: vraag hen wat hen zoal bezighoudt, welke apps ze gebruiken, wat ze
het liefste doen als ze niet op KLJ zijn… hoe beter je weet wat er leeft bij je +14’ers, hoe beter jij je
activiteiten op hen kan afstemmen.
Vraag om de mening van je +14-groep. Doe na iedere activiteit een mini-evaluatie met vraagjes
zoals “wat was voor jou een topmoment” of “wat was voor jou een flopmoment?” of “zou je dit spel nog
eens willen spelen dit jaar?”.
Wissel af. Zo zet je in op ieders talent! Zijn er tactische spelers bij? Speel dan levende stratego. Zijn
er heel actieve leden bij? Doe dan zeker een keer ruwe spelen. Of veel rustige leden? Probeer dan
een keer een casinoavond of escape room.
Droom eens even terug. Welke activiteiten vlogen voorbij toen je zelf bij de +14 zat? Welk spel zou
je zo graag nog eens opnieuw spelen? Speel dat spel!
Leiding versus leden. Daag je leden uit om opdrachten tegen de leiding uit te voeren. Laat ze voor
de opdrachten onderhandelen over de inzet. Met andere woorden wat gebeurt er als ze winnen van
de leiding? En wat als ze verliezen van de leiding?
Leef je uit! Activiteit geven aan je +14 kan lastig zijn: soms luisteren ze niet, willen ze niet
meespelen… probeer dan als leiding zelf het goede voorbeeld te geven door enorm hard mee te
spelen. Zo neem je je +14’ers mee op sleeptouw!
Laat je creativiteit de vrije loop. Creativiteit kost niets! Gebruik het geef-een-draai-aan-jeactiviteitenbord van KLJ om nieuwe spelletjes te verzinnen. Of typ een keer creativiteit in op Youtube
en je komt op meer ideeën dan je tijdens één activiteit verwerkt krijgt.
Zorg ervoor dat iedereen zich welkom voelt. Concrete tips & tricks voor +14 vind je op de website
van NokNok.
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