
 
 

Tipfiche Leeftijdsgericht Werken 

 

 

Leeftijdsgericht werken met je +20-groep 

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

interesses en voelen ze zich niet ‘te oud’ voor KLJ. Dit kan bijvoorbeeld ook eens een activiteit 

zijn waar je zeker +18 moet voor zijn (specifiek festival, cocktailparty...). Dan moet je ook geen 

rekening houden met het weigeren van andere leden. 

Vraag aan de +20 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 of via een Google-form, in combinatie met een evaluatie-

enquête… en doe er iets mee!  

Laat +20’ers de frequentie en het startuur kiezen. +20’ers hebben meestal een iets 

moeilijkere agenda om activiteiten in te plannen. Wanneer ze hier zelf inspraak in hebben, is 

de kans groter dat ze erbij zullen zijn. 

Voorzie activiteiten die aangepast zijn aan drukke en rustige periodes, hou hier rekening 

met bijvoorbeeld hogeschool, werk, bouwverlof, relaties...  

Breng genoeg variatie. Start het maken van een jaarplanning niet met het klakkeloos 

overnemen van alle activiteiten van het jaar ervoor! Zorg dat twintigers KLJ niet saai gaan 

vinden en voorzie eens verrassende en onverwachte activiteiten. 

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

met zowel de oudere als de jongere leden.  

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

onderdelen ook wat losser, +20’ers moeten soms wat meer vrijheid krijgen.  

Betrek de +20’ers. +20’ers kunnen makkelijk verantwoordelijkheid dragen, laat hen dus 

eventueel ook een stuk van de activiteit in elkaar steken of voor materiaal zorgen. 

Denk eens out of the box. Activiteiten kunnen ook meer gericht zijn op koppels of iets 

informatief als EHBO, bankzaken, koppeldansen… 

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

boost kunnen geven. Op hun job kunnen ze zich misschien niet meer uitleven.  

Geef hen een aanbod dat ze naast KLJ niet makkelijk zelf kunnen bekomen. Iets verder 

weg, een groepsactiviteit…   

Hou rekening met het budget van je leden. Studenten hebben het vaak niet breed, 

werkende mensen kunnen wat meer aan. Blijf zorgen voor een gevarieerd aanbod!   

 


