
 
 

Tipfiche Leeftijdsgericht Werken 

 

 

Leeftijdsgericht werken met je +16-groep 

Doe af en toe activiteiten met de +16 en +20 apart, zo kan je de activiteiten beter richten op hun 

interesses. Een 16-jarige heeft nu eenmaal andere interesses dan bijvoorbeeld een 26-jarige. 

Vraag aan de +16 leden welke activiteiten ze graag willen doen. Dit kan bijvoorbeeld op een 

ledenvergadering, door briefjes rond te leggen op een bedankingsfeestje, een permanente 

ideeënbus in het lokaal te plaatsen of via een Google-form, in combinatie met een evaluatie-

enquête… en doe er iets mee! Door hun inbreng zorg je voor een verassende jaarplanning en 

uitdagende activiteiten voor henzelf. 

Droom eens even terug. Welke activiteiten vond jij echt zalig als +16’ers. Doe die opnieuw! 

Meng je tussen de groepen. Zorg ervoor dat je als bestuur voldoende contact blijft houden met 

zowel de oudere als de jongere leden.  

Houd trends bij de schoolgaande jeugd in de gaten, dit kan een ideale invalshoek zijn voor 

een geslaagde activiteit. Ben je nog op de hoogte van de huidige jongerenprogramma’s, spelletjes 

of app’s?  

Doe eens iets rond een serieuzer thema, als het gecombineerd wordt met een ludiek spel kan 

dit zorgen voor meer openheid in de groep en een betere groepssfeer.  

Laat hen eens hun grenzen verleggen! Een uitdagend spel zal hun zelfvertrouwen een boost 

geven.  

Zorg dat er nog steeds afbakening en regels zijn in je activiteit maar laat sommige onderdelen 

ook wat losser, +16’ers moeten soms wat meer vrijheid krijgen.  

Pas je activiteiten aan naar gelang de periode in het jaar. Voorzie bijvoorbeeld activiteiten die 

aangepast zijn aan drukke en rustige periodes in school. Denk aan examens, schoolvakanties… 

Zet de zotste activiteiten dus niet in drukke periodes. Maak KLJ de moeite!  

Plan enkele samenwerkingsactiviteiten in, zo kan je groepjes laten samenwerken of hen eens 

uit elkaar halen. Groepsverdelingsspelletjes kunnen hier nog steeds leuk zijn!  

Houd rekening met het budget van je leden. Vaak zijn het ouders die betalen of moeten ze het 

in het weekend zelf verdienen. Probeer dus geregeld goedkope activiteiten te doen. Gewoon een 

leuk spel in het lokaal is hier vaak de ideale optie voor!   

 


