
Alle kinderen en jongeren hebben recht op vrije tijd. Ook als begeleid(st)er in een 
jeugdhulporganisatie wil je graag voor elk kind of elke jongere een aangepast vrijetijdsaanbod 
waarmaken. Vaak is het een uitdaging om dit binnen de structuur en organisatie van de voorziening 
klaargespeeld te krijgen.

In de jeugdbeweging staan heel wat vrijwilligers elk weekend paraat om voor kinderen en jongeren in de 
buurt een aangepaste activiteit te organiseren. Iedereen is daar welkom - ongeacht de gezinssituatie, 
achtergrond of afkomst - om al spelenderwijs met leeftijdsgenoten samen te komen. 

 q Zo De 9-jarige Lars gaat elk weekend naar de KSA 
omdat hij er veel nieuwe vrienden heeft gemaakt. 

 q De 16-jarige Hanne schreef zich in voor een 
animatorcursus, ze heeft er veel geleerd over 
spellen maken en leiding geven. Nu kan ze ook in 
de zomervakantie bijverdienen op het speelplein.

Er zijn 1001 redenen waarom jongeren naar jeugdbewegingen gaan:
 q In de zomervakantie gaat de 14-jarige Naomi mee 

op kamp met Chiro. Hier kan ze alles even vergeten 
en zich 10 dagen lang amuseren in de natuur.

Wat moet je weten over jeugdbewegingen?

 q De jongeren van een leidingsploeg zijn vrijwilligers 
en geen professionele jeugdwerkers. Ze doen dit 
onbetaald in hun vrije tijd.

 q Een werkingsjaar van een jeugdbeweging loopt 
veelal van midden september tot eind mei, maar 
kan variëren. 

 q Een jeugdbeweging kan werking hebben op 
zaterdag of zondag. 

 q Een jeugdbeweging kan bestaan uit alleen jongens, 
alleen meisjes of een gemengde groep.

 q Een jeugdbeweging deelt zijn groepen in volgens 
leeftijd. De indeling volgens leeftijd varieert van 
jeugdbeweging tot jeugdbeweging. 

 q Een jeugdbeweging heeft bewegingskledij 
(das, t-shirt, hemd,...). Hoewel er een duidelijk 

onderscheid is tussen de nationale koepels, heeft 
ook elke jeugdbeweging afzonderlijk zijn eigen 
gewoontes.

 q Een jeugdbeweging vraagt lidgeld om deel te 
nemen. Ook dit kan sterk variëren afhankelijk van 
wat er in het lidgeld is opgenomen (verzekering, 
vieruurtje,...).  

 q Veel jeugdbewegingen hanteren een sociaal 
tarief, verkopen tweedehandskledij of lenen 
kampmateriaal uit zoals een veldbedje of slaapzak.

 q De meeste jeugdbewegingen organiseren een 
weekend doorheen het werkingsjaar en een 
zomerkamp. Deze kunnen met alle leeftijdsgroepen 
samen zijn of apart per leeftijdsgroep.

Bekijk de website of sociale media van de lokale jeugdbeweging 
voor meer informatie over hun werking.



Dit project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid - 
Departement Cultuur, Jeugd en Media - in het kader van het 
Masterplan diversiteit in/en jeugdwerk.

Concrete tips in de omgang met jeugdleiding:

Meer weten?

 q www.ambrassade.be/nl/maak-tijd-vrij  
De Ambrassade - Maak Tijd Vrij 
hier vind je inspirerende verhalen van jongeren in 
de jeugdhulp en handige informatie en tips voor 
leiding.

 q Neem contact op met de koepelorganisatie en/of 
met de lokale jeugddienst

 Naast de klassieke jeugdbeweging, zijn er nog veel verschillende vormen van jeugdwerk: 
speelpleinwerking, jeugdhuizen, vakantiewerkingen,… Er is voor elke jongere een plekje in 

het ruime aanbod van het jeugdwerk. Aarzel niet om ook hen te contacteren. 

 q Bespreek met de leiding welke verwachtingen jij 
hebt: wat de werking inhoudt, welke activiteiten er op 
de planning staan, wanneer de activiteiten doorgaan 
(dag, begin en einduur), welke kledij kunnen ze het 
best aan hebben, wat moeten ze meebrengen, hoe 
kunnen ze er geraken, wie zal er allemaal aanwezig 
zijn,… 

 q Durf te vragen! Leg jullie specifieke situatie en 
noden uit. Bijvoorbeeld, zijn jullie meer gebaat bij 
een carpoolsysteem of financiële tegemoetkoming? 
Is het belangrijk voor een kind of jongere om met 
iemand in de groep te zitten die hij of zij kent? 
Jeugdbewegingen werken zoveel mogelijk op maat 
van de jongeren, bevraag dus zoveel mogelijk.

 q Zorg dat er vanuit de jeugdhulpvoorziening een 
duidelijk contactpersoon is voor de leiding. 

 q Niet elke leidingsploeg heeft even veel 
draagkracht. Stel toch zeker de vraag, de lokale 
jeugdbeweging kan dan zelf de inschatting maken. 
Bevraag zeker elk jaar opnieuw, een leidingsploeg 
verandert elk jaar.

 q Als het contact met de leiding moeizaam verloopt, 
ga dan ten rade bij de koepelorganisatie van de 
jeugdbeweging. 

 q Bevestig ook de leiding als het goed loopt. Zo 
weten zij wat er werkt!

Er is zo goed als overal in Vlaanderen een jeugdbeweging in de buurt. Afhankelijk 
van waar het kind of de jongere verblijft in het weekend, kan je op zoek gaan in de 
buurt van de voorziening of de context. 

Ga op zoek naar een jeugdhulpvoorziening in de buurt!

1 Ga ten rade op:  de website van 

de gemeente > onder “Jeugd”

de website van de koepel-

organisatie van de jeugdbeweging 
2 Contacteer de jeugdbeweging 

in de buurt: Bel, mail of stuur hen 
een berichtje via sociale media!  3

Ga na wanneer de jongere vrijblijvend 

kan deelnemen aan een activiteit of 

maak een afspraak met de leiding van 

de lokale jeugdbeweging voor meer 

informatie. 


