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Limburg aangesloten organisaties, alle gemeenten in

jeugd- en jongerenwerk en ondersteunt met haar activiteiten

de provincie Limburg, Limburgse welzijnsinstellingen

lokale vrijwilligers (organisaties) bij de uitvoering van hun werk.

en bibliotheken.

Bijvoorbeeld met een breed scholingsaanbod dat onder
andere bestaat uit zo’n 60 workshops en trainingen, die op
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maat kunnen worden aangeboden binnen de eigen jeugd-

Yvette Cornielje, Anniek Claessen, Inge Stultiëns en

werkorganisatie. Daarnaast heeft Jeugdwerk Limburg een
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brede adviesfunctie op het gebied van onder andere vrijwilligersbeleid, fysieke en sociale veiligheid, accommodaties,
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rechtsbijstand en het organiseren van uiteenlopende activitei-
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ten. Ook ondersteunt Jeugdwerk Limburg samenwerkingsinitiatieven van jeugdwerkorganisaties, bijvoorbeeld uitwis-

Redactieadres

seling van kennis en ervaring rond actuele thema’s, of een

Jeugdwerk Limburg

regionale spellendag van organiserende clubs.

Caulitenstraat 6, 6112 AL Sint Joost
Telefoon (0475) 31 51 51

Korte enquête
over dienstverlening
Jeugdwerk Limburg

Bank NL51 RABO 0131 2066 72
E-mail info@jeugdwerklimburg.nl
Website www.jeugdwerklimburg.nl
Facebook Jeugdwerk Limburg
Advertentieacquisitie

Jeugdwerk Limburg verleent diensten aan organisaties die

Inge Stultiëns

met jeugd en jongeren werken. Dat varieert van informatieverstrekking, workshops en trainingen tot advies.

Eindredactie
Henk Claessen

Om deze dienstverlening zo goed mogelijk op de behoefte van
Vormgeving en druk

vrijwilligers en ook professionals te laten aansluiten, houdt Jeugd-

hoenenenvandooren.nl

werk Limburg een korte digitale enquête. Wij vragen daarin naar

Bezorging

aan genoemde diensten. Deze resultaten vormen mede de input

Businesspost Limburg

voor het werkplan 2023. De enquête verplicht je tot niets en

actuele thema’s binnen jullie organisatie en de eventuele behoefte

vraagt slechts 5 minuten van je tijd.
Met dank
aan de adverteerders

Scan de QR-code hiernaast om de

en PSW voor het inpakwerk

enquête in te vullen Alvast hartelijk
dank voor de genomen moeite.

gesubsidieerd door de Provincie Limburg
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Digitaal koﬃe drinken: wissel informatie
met elkaar uit via sparringsbijeenkomsten
De afgelopen jaren, mede door Corona, is de vraag naar digitale

Wil jij deelnemen en sparren met mede jeugdwerkorganisaties?

bijeenkomsten gestegen. Veelal waren deze bijeenkomsten the-

Stuur dan je gespreksonderwerp(en) in. Er wordt een agenda

magericht. Jeugdwerk Limburg heeft geconstateerd dat leden

gemaakt die twee dagen van tevoren op onze website en

waarde hechten aan het sparren over zaken die er op dat

Facebookpagina zal worden gedeeld.

moment toe doen. Daarom zijn gespreid over het jaar op de

Geef naast je gespreksonderwerp(en) je naam, organisatienaam

volgende data digitale (sparrings-)bijeenkomsten gepland:

en e-mailadres door via info@jeugdwerklimburg.nl.
Op de dag van de uitwisseling ontvang je de deelnamelink.

• Woensdag

25 mei;

De bijeenkomsten starten om 19.00 uur en hebben een

• Maandag

27 juni;

verwachte eindtijd van 20:00 uur.

• Woensdag

20 juli;

• Maandag

19 september;

• Woensdag

19 oktober;

• Maandag

14 november;

• Woensdag

14 december.

Mis jij ook die gedragscode?
Tijdens activiteiten en zeker meerdaagse activiteiten kom je

• Een groepsleider staat tijdens het eten op om een sigaretje

vaker in aanraking met ethische vraagstukken. Niet iedere

te gaan roken om de hoek, terwijl de kinderen nog zitten te

vrijwilliger hanteert dezelfde waarden en normen. En ook die de

eten. Met de kinderen hebben jullie de afspraak: “We wachten

kinderen meestal van thuis hebben meegekregen zijn vaak heel

totdat iedereen klaar is met eten en ruimen dan samen op”. Wat

verschillend. Dit maakt het voor vrijwilligers soms lastig om

doe je?

te bepalen wat in een situatie het juiste is om te doen. Veel
afspraken worden in de voorbereiding doorgenomen met de

De afgelopen tijd krijgt Jeugdwerk Limburg steeds vaker de

gehele groepsleiding, toch blijven sommige vraagstukken lastig.

vraag of er een gedragscode is voor het jeugd- en jongeren-

Denk aan pesten, taalgebruik, alcoholgebruik, roken enzovoorts.

werk. Deze is er (nog) niet. Wel voor andere sectoren, maar niet

Daarnaast verschilt de tolerantieschaal per persoon; wanneer

speciﬁek voor het jeugdwerk. Daarom nodigt Jeugdwerk

grijp je in? Wanneer gaat plagen over in pesten? Tot welk

Limburg jullie uit om mee te werken en te denken aan een opzet

moment vraag je van een kind een ruzie zelf op te lossen?

van een gedragscode, die als basis kan worden gebruikt voor

Wanneer ga je als leiding straﬀen? En op welke manier straf je

jeugdwerkactiviteiten.

een kind dan? Iedere vrijwilliger handelt naar wat hij of zij denkt
Wil je hieraan een waardevolle

dat goed is op dat moment.

bijdrage leveren?
Enkele voorbeelden ethiek
Of heb je behoefte om

• Een kind heeft één arm in het gips. Mag een mannelijke leider

hierover te sparren?

haar helpen met douchen?
• Je gaat met een groep tieners zwemmen. Mag een leidster

Laat het ons weten, dan prikken

van 20 jaar een bikini dragen?

we samen een datum!

• Een kind roept regelmatig schuttingwoorden. Laat je dit toe?
• Een jongen pakt na het douchen stiekem de handdoek van
een ander. Wat doe je?
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Word gratis lid van
Jeugdwerk Limburg!

Informatie nodig?
We komen
graag langs!

Jeugdwerk Limburg is een vereniging van zo’n 90 door
vrijwilligers gerunde jeugd- en jongerenwerkorganisaties in
Limburg. Dit zijn jeugdwerkorganisaties die wekelijks club-

Jeugdwerk Limburg ondersteunt vrijwilligers, die werkzaam

werk en/of andere activiteiten voor kinderen, tieners en jon-

zijn met en voor groepen jeugd en jongeren, in de ruimste zin

geren organiseren, maar ook kindervakantiewerkorganisaties.

van het woord door het leveren van maatwerk.

Jeugdwerk Limburg is een vraaggerichte organisatie. Dit bete-

door wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingen.

kent dat de vragen van de (lid)organisaties centraal staan.

Daardoor ontstaat een behoefte aan ondersteuning waarin

Aan deze vrijwilligers worden steeds hogere eisen gesteld

Zij ondersteunt met haar activiteiten de lokale vrijwilligers bij de

Jeugdwerk Limburg als serviceorganisatie kan voorzien.

uitvoering van hun werk. De adviseurs van Jeugdwerk Limburg

Deze ondersteuning vindt plaats door informatieverstrekking

dienen als vraagbaak en kunnen antwoord geven op vele

via onze digitale bibliotheek op onze website, met scholings-

vragen. Daarnaast heeft Jeugdwerk Limburg een breed

activiteiten, maar ook door clubbezoeken.

scholingsaanbod, dat bestaat uit zo’n 60 verschillende trainingen en workshops. Deze kunnen desgewenst ook op maat

Waarom een clubbezoek?

worden aangeboden binnen de eigen jeugdwerkorganisatie.

Jeugdwerk Limburg merkt dat vrijwilligers het prettig vinden om

Naast activiteiten voor vrijwilligers is er in Noord- en Midden

eens met elkaar om de tafel te zitten en het te hebben over wat

Limburg jaarlijks de regionale spellendag Rollebol voor de

er allemaal speelt binnen hun club. Vaak komen thema’s als

jeugdleden van de organiserende clubs.

vrijwilligersbeleid, ledenbestand, programma-aanbod en veilig-

Het lidmaatschap van Jeugdwerk Limburg kost € 89,00 per jaar,

op de goede weg zitten. Samen wordt gekeken naar wat goed

heid aan de orde. Leden hebben behoefte om te toetsen of ze
voor kindervakantiewerkorganisaties bedraagt de contributie

gaat, wat beter kan en waar eventueel ondersteuning nodig is.

€ 36,00 per jaar. Leden krijgen een aantal zaken gratis, zoals

Vind jij het ook prettig om een keer met een van onze adviseurs

het kwartaalblad FLITS, de digitale nieuwsbrief en ander

om de tafel te zitten? Laat het ons weten, dan komen we graag

informatiemateriaal. Ook is er, naar behoefte, regelmatig contact

langs! Het clubbezoek is gratis voor al onze leden.

met de jeugdwerkadviseur mogelijk. Voor scholingsactiviteiten
en uitgebreider advies wordt een betaalbaar tarief gevraagd.

Onze adviseurs
Yvette Cornielje

Zo kosten scholingsactiviteiten voor lidorganisaties € 10,25 per

Telefoon: (06) 27 16 43 61

persoon of € 82,00 per groep. Niet- lidorganisaties betalen

E-mail: yvette.cornielje@jeugdwerklimburg.nl

respectievelijk € 20,50 en € 165,00. Meer informatie vind je op

Sinds 2012 ben ik werkzaam binnen Jeugdwerk

de website en bij de medewerkers van Jeugdwerk Limburg,

Limburg en wat ik enorm leuk vind aan dit werk is

telefoon (0475) 31 51 51 of e-mail info@jeugdwerklimburg.nl

dat je te maken krijgt met mensen die met plezier
vrijwilligerswerk uitvoeren. Graag geef ik hen
handvatten mee middels gesprekken en scholing.

Om zoveel mogelijk organisaties die met jeugd en jongeren
werken kennis te laten maken met het aanbod van Jeugdwerk
Limburg kan er gebruik worden gemaakt van een gratis

Anniek Claessen

vrijblijvend lidmaatschap voor één jaar. Ben jij benieuwd naar

Telefoon: (06) 15 34 89 66

wat Jeugdwerk Limburg voor jouw organisatie kan betekenen?

E-mail: anniek.claessen@jeugdwerklimburg.nl
Sinds mijn 14e ben ik actief in het vrijwilligerswerk
en heb nu van mijn hobby ook mijn werk gemaakt. Met mijn

Neem dan contact met ons op en neem alvast een kijkje op

kennis uit de ﬁnanciële en facilitaire managementopleiding

onze website. Wij staan voor je klaar!

én mijn praktijkervaring ondersteun ik Jeugdwerk Limburg in
diverse projecten.
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Maatschappelijke
organisaties
uit Limburg
ontmoeten elkaar
Op zaterdag 2 april jongstleden troﬀen Maatschappelijke

bijeenkomsten. Mooie resultaten waren dan ook: clubavonden

Organisaties ( MO’s) uit Limburg elkaar in conferentiecentrum

werden naar buiten verplaatst, KVW weken werden kleinschalig

Het Forum in Roermond voor de zogenoemde MO themadag.

gehouden, kampen werden in een bubbel gehouden enzo-

Zij onderzochten met elkaar middels gesprekken en brainstorm-

voorts. Allemaal voorbeelden waar jullie goed in zijn: Kijken in

sessies wat het belang is van samenwerken en wat daarvoor

mogelijkheden in het belang van de jeugd in Limburg.

nodig is.
Het belang van samenwerken in een (droom)toekomst.
Wat is een Maatschappelijke Organisatie?

Samenwerken is leuk maar ook nodig. Soms voeren verschil-

De Provincie Limburg staat voor een open samenleving waarin

lende organisaties min of meer dezelfde projecten uit zonder

iedereen meedoet en meetelt. Samenredzaamheid en

dat ze hier weet van hebben. Tijdens de MO themadag werd

zelfredzaamheid zijn van groot belang. De MO’s spelen hierin

hierover gesproken.

een grote rol.
MO’s zijn niet meer weg te denken uit onze Limburgse samen-

Wat is nodig om goed te kunnen samenwerken?

leving. Ze vertegenwoordigen tienduizenden vrijwilligers die zich

Van onze leden horen we regelmatig dat hun organisatie krim-

belangeloos inzetten voor alle Limburgers. Ze bieden een ruim

pend is: zowel vrijwilligers als nieuwe leden blijven uit. Soms is

aanbod aan kennis en ondersteuning voor diverse doelgroepen

samenwerken dan ook nodig. Hoe kun je dit doen?

en doelen. Ze zijn gespecialiseerd in verschillende thema’s.

• Kijk eens naar andere organisaties in je buurt, wijk of dorp.

Samenwerking met andere organisaties staat hoog in het

Wie zijn er allemaal actief?

vaandel.Jeugdwerk Limburg is een door de Provincie Limburg

• Kunnen er wellicht organisaties of activiteiten samengevoegd

erkende MO en zet zich in voor de samenredzaamheid en

worden om de jeugd in het dorp, de buurt of wijk toch een

zelfredzaamheid van Limburgers.

goed activiteitenaanbod te kunnen doen?
• Kunnen vrijwilligers dubbele functies vervullen? Denk

Waar ben je goed in?

bijvoorbeeld aan een penningmeester die voor twee of drie

De MO themadag startte met de vraag: ‘Waar ben jij als organi-

organisaties de ﬁnanciële zaken regelt.

satie goed in?’ Verschillende antwoorden kwamen naar boven.

Daarvoor is het belangrijk dat je weet waar je als organisatie

Hieronder een aantal kreten:

gezamenlijk voor staat. Ook is het belangrijk dat je nagaat, en

Communiceren met mijn leden

dat brengt ons terug bij de vraag: ‘Waar ben je goed in?’, waar

Écht luisteren

je kwaliteiten liggen. Want: waar kwaliteiten gebundeld worden

Snel op gang brengen van activiteiten

ontstaat er een mooi Limburg!

Jeugdwerk Limburg is tijdens de coronapandemie in staat
gebleken om signalen van haar leden om te zetten naar

Randvoorwaarden voor samenwerken:

actiepunten. Zo spraken verschillende jeugdwerkorganisaties

• Duidelijk hebben waar ieders kwaliteiten liggen;

de behoefte uit om het jeugdwerk door te laten gaan binnen de

• Vertrouwen hebben in elkaar;

op dat moment geldende maatregelen.

• Elkaar op de hoogte houden van activiteiten;

Door in kaart te brengen wat de maatregelen waren, het organi-

• Op gezette tijden een ontmoetingsmoment laten plaatsvinden:

seren van uitwisselingsbijeenkomsten tussen verschillende

een warme relatie aangaan;

leden en het publiceren van coronaproof activiteiten op onze

• De ander wat gunnen!

website kon elke organisatie een eigen invulling geven aan hun
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een vrijwilligersorganisatie.

Regiobijeenkomsten bij
Jeugdwerk Limburg

Ongewenst gedrag gaat
over

pesten,

seksuele

intimidatie, agressie en/of
discriminatie.
Het doel is vrijwilligers

Vrijwilligersorganisaties zijn steeds op zoek zijn naar vernieuwende

te trainen zodat zij deze

activiteiten, materialen of kennis en ervaringen. Daarom

kennis en vaardigheden

organiseert Jeugdwerk Limburg regionale (fysieke) bijeenkomsten.

kunnen overbrengen op de

Zo

kunnen

laagdrempelige

samenwerkingsmogelijkheden

vrijwilligers

ontstaan. Enkele voorbeelden waarover een regiobijeenkomst zou

binnen

hun

eigen organisatie.

kunnen gaan:
Ondermijnende jeugdcriminaliteit
Met ﬁnancieringsgelden van het Rijk heeft het RIEC Limburg in 2021
de Task Force Jeugdige Ondermijners opgericht. Jeugdige
ondermijners zijn jongeren die verleid worden om op illegale wijze
snel veel geld te verdienen. Ondermijnende criminaliteit betekent de
vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Dit kan zich
op verschillende manieren uiten: denk hierbij aan drugscriminaliteit,
zorgcriminaliteit, vastgoedfraude en mensenhandel.
Tijdens de training ‘docentenalert’ krijgen vrijwilligers informatie over
ondermijnende criminaliteit en hoe dit kan worden herkend.
Uitwisseling KVW besturen
Tijdens deze bijeenkomst komen besturen van kindervakantiewerkorganisaties samen om succesvolle voorbeelden uit de praktijk
te delen, tips te verzamelen en te kijken waar eventuele krachten
kunnen worden gebundeld. Denk hierbij aan uitwisseling van
programmatips, materialen en vrijwilligers.
Regiobijeenkomsten vinden altijd plaats op initiatief van leden,
gemeenten en andere (welzijns-) organisaties. Graag horen wij dan
ook waaraan behoefte is. Naast de bovenbeschreven thema’s is er
alle ruimte voor eigen inbreng. Wil je deze met ons delen? Wij gaan
ermee aan de slag!

Scherp!
Vanuit het project Respect On Venray is de interactieve beleving
‘Scherp!’ samen met JongNL Limburg ontwikkeld. In deze interactieve
beleving maken jongeren en vrijwilligers kennis met het thema
Respect en hoe dit speelt binnen hun groep.
In Veilige Handen
In opdracht van het Ministerie van Justitie is het project ‘In Veilige
Handen’ ontwikkeld door Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk
(NOV) met als doel het voorkomen van ongewenst gedrag binnen
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Regeling gratis VOG

Geslaagde Dag van de
vrijwilliger in Toverland

Het is belangrijk dat vrijwilligers die met kwetsbare mensen (dus ook
kinderen) werken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.
Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of

Op zondag 3 april jongsleden vond de derde editie van ‘de Dag

dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een

van de vrijwilliger’ bij Attractiepark Toverland in Sevenum plaats.

bepaalde functie. Justis screent personen die een VOG aanvragen

Zo’n 75 vrijwilligers van onze lidorganisaties, die het hele jaar klaar

en geeft de VOG's af. Dankzij de Regeling Gratis VOG is het

staan voor de jeugd in Limburg, hebben genoten van een geheel

aanvragen van VOG's voor je vrijwilligers kosteloos. De organisatie

verzorgde dag.

dient een eHerkenning aan te schaﬀen en de vrijwilliger moet DigiD

De dag startte met een warm welkom en een inspirerende presen-

gebruiken bij de aanvraag.

tatie van Tessa Maessen over de ontstaansgeschiedenis en het

Daarbij moet een vrijwilligersorganisatie natuurlijk wel aan een aantal

bestaansrecht van Toverland. De thema’s die aangesneden werden

voorwaarden voldoen. De belangrijkste is wel dat de organisatie een

komen ook voor in jullie organisatie:

actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hanteert.

• Doe je je vrijwilligerswerk met passie?

Het is aan te raden om elke drie jaar aan een vrijwilliger een nieuwe

• Wie is je doelgroep en stem je jouw aanbod hierop af?

VOG te vragen en dit ook duidelijk als beleid te hanteren.

• Heb je voldoende mensen om je organisatie draaiende te houden?
• Staan alle neuzen dezelfde kant uit?
• Heb je voldoende (ﬁnanciële) middelen en zo niet, hoe verwerf je
deze dan?
Na de uitgebreide lunch kon iedereen genieten van wat het park te
bieden heeft: iedereen kon zijn of haar eigen magie ontdekken!
We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen.
Hieronder enkele reacties:

Kijk voor meer informatie op de website van Jeugdwerk Limburg

Annelie van Osch, Stichting Jeugdwerk Castenray

en zoek op ‘gratis vog’. Klik vervolgens op ‘Gratis VOG's! Wat moeten

‘Bedankt voor deze grandioze dag. De presentatie vanuit Toverland

we doen?’ Hier worden de stappen die je moet nemen duidelijk

en de lunch waren top!’

uitgelegd. Ook vind je meer informatie op www.gratisvog.nl.

Tjeu Stultiëns, Kindervakantiewerk Nederweert

Mocht je toch nog vragen hebben, dan helpen wij je graag verder.

‘Het was weer perfect georganiseerd. Dank hiervoor!’.
Uiteraard gaat onze grote dank
uit naar Toverland, dat deze
geweldige dag voor onze
vrijwilligers

mogelijk

gemaakt. Dank jullie wel!
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heeft

Hoofdstuk 3: Organisatie

Werkmap Veiligheid
in het jeugden jongerenwerk

Binnen je organisatie werk je met vrijwilligers. De aan vrijwilligers
gestelde eisen lijken steeds zwaarder te worden. Hoe zorg je
als bestuur voor een veilige organisatie, waar het voor iedereen
plezierig werken is?

Op de website van Jeugdwerk Limburg vind je de digitale
“Werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk”. De map in
pdf-formaat is een houvast en leidraad voor het veilig(er) maken
van je organisatie. De onderwerpen zijn overzichtelijk gerubriceerd
in 9 hoofdstukken. Zo kun je de pagina’s met specifieke informatie,
die je op een bepaald moment nodig hebt, er makkelijk uithalen en
verspreiden onder de betrokken vrijwilligers. Ook vind je bij een
aantal onderwerpen voorbeelden van een Risico-inventarisatie en
-evaluatie. Dit is een checklist die je voorafgaand aan de activiteit
samen doorloopt of je ook aan alles hebt gedacht. Het is handig
om aan je draaiboeken per activiteit zo’n checklist toe te voegen,

Hoofdstuk 4: BHV

volledig toegespitst op jullie activiteit en organisatie.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook al heb je qua veiligheid

De werkmap wordt regelmatig bijgewerkt, aangevuld en geactua-

alles zo goed mogelijk geregeld. Toch kan het een keer fout gaan.

liseerd. Heb je tips? Dan horen wij het graag!

Hoe kun je in zo’n situatie het beste handelen?

De inhoud van de werkmap

Hoofdstuk 5: De omgang met elkaar

Hoofdstuk 1: Inleiding

waarin alle jeugdige deelnemers, en de vrijwilligers, zich prettig

Hier vind je informatie over de indeling en hoe je de map het handigst

voelen en optimaal kunnen functioneren. Het hoofdstuk gaat in op

kunt gebruiken.

de relatie tussen leiding en deelnemers, maar ook op de relatie

Dit hoofdstuk gaat in op de sociale veiligheid. Een veilige omgeving

tussen vrijwilligers onderling en de relatie tussen deelnemers.
Hoofdstuk 2: Wet- en regelgeving
In dit deel wordt uiteengezet welke verplichtingen de overheid aan

Hoofdstuk 6: Gebouw en buitenterrein

het jeugd- en jongerenwerk oplegt en hoe je het beste hiermee om

Het gebouw waarin je activiteiten organiseert, een blokhut, of een

kunt gaan.

kampeerboerderij die je voor je zomerkamp of –bivak huurt, moet
aan een aantal veiligheidseisen voldoen. Dat geldt ook voor de
ligging en de inrichting van het buitenterrein. Alle veiligheidsaspecten
over deze onderwerpen worden in dit hoofdstuk toegelicht.
Hoofdstuk 7: Activiteiten
Sommige activiteiten vragen om speciale veiligheidsmaatregelen.
Dit hoofdstuk gaat over welke voorzorgsmaatregelen je bijvoorbeeld
moet nemen bij een activiteit in het bos, of als je naar het zwembad
gaat.
Hoofdstuk 8: Verkeersveiligheid
Je zult er zeker eens met de groep op uittrekken, misschien wel
regelmatig. Dan begint het al met veilig vervoer. Waar houd je
rekening mee als je te voet gaat, met de ﬁets, of met de auto?
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Veiligheidsvignet
Jeugdwerk Limburg en de bij haar aangesloten organisaties hebben
veiligheid hoog in het vaandel staan. Daarbij gaat het niet alleen om
fysieke veiligheid, maar ook om sociale veiligheid.
Jeugdwerk Limburg verstrekt aan haar lidorganisaties het Veiligheidsvignet, zodra is getoetst of de organisatie een veilige omgeving biedt
aan vrijwilligers, leden en andere deelnemers aan hun activiteiten.
Het Veiligheidsvignet heeft een geldigheidsduur van drie jaar.
Na een hertoetsing kan het weer voor drie jaar worden verlengd.
Bij toekenning van het Veiligheidsvignet ontvangt de organisatie een

Hoofdstuk 9: Voedselveiligheid
In je clubgebouw zul je ongetwijfeld wel eens eten klaarmaken. Als

certiﬁcaat én een bordje, waarmee zij bijvoorbeeld bij de entree van

je met je club op kamp of bivak gaat, zullen er gedurende deze dagen

het clubgebouw bezoekers en deelnemers kunnen laten zien dat het

vele maaltijden worden bereid. Het is daarbij van groot belang dat je

Veiligheidsvignet is toegekend.

hygiënisch te werk gaat.
Lidorganisaties kunnen een checklist aanvragen, die na invulling
samen met een adviseur van Jeugdwerk Limburg wordt
doorgenomen en wordt bekeken of er nog noodzakelijke
verbeterpunten zijn. Als alles in orde is, wordt het Veiligheidsvignet
voor drie jaar toegekend.

Certificaat

Trainingen rondom veiligheid

veiligheidsvignet

Naast het uitbrengen van deze werkmap verzorgt Jeugdwerk
Limburg trainingen rond het thema Veiligheid. Enkele voorbeelden
zijn: de Instructie Bedrijfshulpverlening (BHV) voor vrijwilligers werkzaam in het jeugd- en jongerenwerk en de training Veiligheid en
kwaliteit met Arbobeleid, met onder andere het maken van risicoinventarisatie en -evaluaties.

is getoetst op basis van de onderdelen zoals vastgelegd in
de Veiligheidsmap van Jeugdwerk Limburg en als veilige
organisatie beoordeeld.

Kijk in onze digitale bibliotheek voor het totale trainingsaanbod.

Het veiligheidsvignet is geldig vanaf

Deze organisatie voldoet aan de veiligheidscriteria die zijn vastgelegd
in een bijbehorend certificaat met een geldigheid van drie jaar.

Tot

Namens Jeugdwerk Limburg,

Datum

www.jeugdwerklimburg.nl • www.jongnl.nl
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Groepdraaien
doe je niet alleen!
Bij het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren, oftewel groepdraaien, komt meer kijken dan je in eerste instantie zou

Leidinggeven aan groepen

denken. Vraag jezelf eens af:

Je wilt graag dat je clubavond soepel verloopt en vraagt je af hoe je

• Voor wie organiseer ik activiteiten?

hiervoor kunt zorgen. Soms loopt de avond namelijk niet zoals je

• Hoe ziet mijn programma eruit?

vooraf gehoopt of verwacht had.

• Hoe sta ik voor een groep?

Na afloop weet je:
• Wat leidinggeven is en wat voor soort leider jij van nature bent;

• Gaan we op kamp of bivak en hebben we dit goed voorbereid?

• Hoe jij je houding afstemt op de groep die je voor je hebt staan;
Bovenstaande vragen worden beantwoord bij trainingen die

• Het belang van een goed opgezet programma voor het verloop

gaan over ‘Groepdraaien’.

van je avond;

Trainingen zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van

• Welke gedragsaspecten extra aandacht vragen en hoe hiernaar te

vrijwilligers binnen de organisatie. Dit betekent dat jij als vrijwilliger

handelen.

centraal staat! Waar blink jij in uit? Waar zijn je mede-vrijwilligers goed
Programmeren

in en wat is er nodig om jullie groep nóg beter te draaien?

Je draait al een hele tijd groep en je krijgt af en toe het gevoel dat
het allemaal op de automatische piloot gaat. Alle programma’s heb

Onze trainingen
over groepdraaien

je al een keer uitgevoerd en eigenlijk ben je op zoek naar iets nieuws.
Na afloop weet je:
• Wat er nodig is om een programma boeiend te houden voor de
doelgroep waarmee je werkt;
• Hoe je met simpele variaties op een bestaand programma een heel

Goed voorbereid op kamp en bivak

andere avond kunt krijgen;

Je wilt graag een gezellig en veilig kamp of bivak organiseren, maar

• Hoe je met elkaar nieuwe activiteiten kunt bedenken.

je vraagt je af of wel alles goed is geregeld. Soms gaat er wel eens
iets (bijna) fout. Hoe kan dit samen voorkomen worden?

Alle trainingen zijn interactief. Dit betekent dat achtergrondinformatie

Na afloop weet je:

bij een thema afgewisseld wordt met opdrachten die je samen

• Welke aspecten belangrijk zijn binnen een kamp en bivak;

uitvoert. Voorafgaand is er contact tussen de trainer en organisatie

• Hoe je een risico- inventarisatie maakt voor diverse onderdelen

die de training afneemt. Wensen, behoeften en verwachtingen
worden besproken. De trainer spitst de training toe op jullie

van het kamp of bivak;

organisatie. Op deze manier wordt er maatwerk geleverd en is geen

• Hoe je eigen gedrag van belang is bij het succesvol maken van

training hetzelfde.

een kamp of bivak.

Tarieven
Leden

Niet-leden

Per avond

per deelnemer

€ 10,25

€ 20,50

Per avond per groep

€ 82,00

€ 165,00

Dienstverlenende instellingen € 425,00
Neem voor meer informatie over bovenstaande trainingen gerust
contact met ons op. Direct een training boeken? Scan onderstaande
QR code en wij nemen contact met je op:
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Scholingswinnaars

Scholingswinnaars
in 2022!

Om zoveel mogelijk lidorganisaties kennis te laten maken met het
scholingsaanbod van Jeugdwerk Limburg wordt ook in 2022 elke
maand een scholingsactiviteit verloot. In het overzicht hieronder zie je
of jouw organisatie één van de gelukkigen is!

Scholing is een belangrijk onderdeel van het werk van Jeugdwerk

Maand

Organisatie

Limburg. Door maatschappelijke ontwikkelingen en wettelijke re-

Januari

Jeugd- en Jongerenwerk ‘De Wienhoaf’ Echt

gelingen worden steeds hogere eisen gesteld aan het vrijwilligers-

Februari

KVW Beegden

werk, waardoor de behoefte aan scholing stijgt.

Maart

JCR Buggenum

April

KVW Baarlo

Mei

KVW Leuken

Trainingen
Trainingen zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers

Juni

Scouting Mgr. Féron Venlo

binnen de organisatie. Deze gaan over de meest uiteenlopende

Juli

KVW De Treﬀer Venlo

onderwerpen van bedrijfshulpverlening tot de veiligheid van de

Augustus

Jeugdwerk Heibloom

accommodatie, van leren vergaderen tot hoe om te gaan met discri-

September

KVW Panningen

minatie en racisme.

Oktober

Jeugdklup J.F.K. Velden

November

KVW Meersen

December

Sirene’99 Lomm

Onze trainingen zijn altijd maatwerk: de inhoud wordt afgestemd op
de behoefte van de organisatie. Op deze manier zijn onze trainingen
optimaal eﬀectief!

Jeugdwerk Limburg neemt elke maand persoonlijk contact op met
degene die gewonnen heeft! Benieuwd welke scholingsactiviteiten er

Workshops

zijn en waar de winnaar uit mag kiezen? Neem dan een kijkje op onze

Workshops zijn gericht op het activiteitenaanbod van de organisatie.

website of scan direct onderstaande QR code:

Hoe zorg je ervoor dat het aanbod aansluit op de behoefte van de
huidige jeugd en maatschappelijke ontwikkelingen? Workshops
bieden vrijwilligers een breder perspectief voor het eﬃciënter en
eﬀectiever organiseren van activiteiten.
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Workshops drama,
toneel, (improvisatie)
theater en verhalen
vertellen: Durf jij
het aan?

Er is veel mogelijk
Onze workshops zijn altijd op maat gemaakt. Als bij ons een
scholingsvraag wordt neergelegd, neemt de workshopleider altijd
contact op met de organisatie. Op basis van de scholingsbehoefte
wordt in overleg een passend programma samengesteld. Voor elk
wat wils dus.

Vaak vinden mensen alles wat met drama, toneel en (improvisatie)
theater te maken heeft spannend. Je zet jezelf in de spotlight,
verbergen is niet mogelijk. Toch is expressie een natuurlijke vorm
van uiting voor kinderen. Hun verbale capaciteiten zijn nog niet zo
ontwikkeld als bij volwassenen en lijflijk willen kinderen nu eenmaal
bewegen.

Ervaring Jeugdwerk Thorn
‘Tijdens onze leidersdag op zaterdag 16 april 2022 wilden wij

Drama, toneel, (improvisatie) theater en verhalen vertellen biedt

graag een cursus drama volgen. We hadden al eens bij eerder bij

kinderen de kans om zich te uiten binnen gestelde kaders. Denk

Jeugdwerk Limburg een cursus graﬃti gedaan en dat was erg goed

hierbij aan spelvloer, licht, kostuum, types, stemgebruik en tijd.

bevallen. Daarom kozen we ervoor om onze dramacursus wederom
via Jeugdwerk Limburg te boeken.

Jeugdwerk Limburg biedt onderstaande workshops aan.
Onze cursusleider was Marnix Mulder. Hij is een ervaren theatermaker
Drama en toneel voor vrijwilligers

en heeft al diverse producties op zijn naam staan. Daarnaast verzorgt

Jij als vrijwilliger krijgt handvatten aangereikt om een leuke toneelles

hij regelmatig workshops voor verschillende groepen.

voor kinderen in elkaar te zetten. Ook leer je hoe je simpel een leuk
toneelstuk in elkaar zet met je groep. Ideaal om toe te passen bij

Het eerste contact met hem was erg leuk; hij kwam binnen tijdens

seizoensthema’s, bonte avond op kamp, enzovoorts.

onze lunch. Onder het genot van een kopje koﬃe waren we al
gezellig aan het kletsen. We gaven hem een korte rondleiding door

Improvisatietheater voor kinderen en jongeren

ons JWT-lokaal en lieten hem de gymzaal zien. Volgens hem was dit

Improvisatietheater is elke vorm van theater waarbij de spelers

een perfecte ruimte om de workshop te geven.

het verhaal, de personages en de dialogen ter plekke verzinnen.
Ze stappen dus de scène op met maar enkele gegevens, zoals

We begonnen in een kringetje. Als opwarmer deden we het spel

de locatie, het soort personage; de rest komt tijdens het spel. De spel-

'Ik ga op vakantie en ik neem mee (wat we ook vaak met kinderen

docent gaat aan de slag met de kinderen. Lekker gek doen, typetjes

spelen) maar dan net even anders.

spelen, emoties uiten, het kan allemaal. Niks is te gek!
Verhalen vertellen
Hoe maak je een verhaal spannend?
Voorlezen alleen is ook maar zo saai. Heb je
er wel eens aan gedacht dat je als typetje
kunt gaan, of dat je het verhaal met de kinderen
als hoorspel ten gehore kunt brengen?
Deze facetten komen aan bod tijdens de
workshop verhalen vertellen.
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Wij deden de variant: Ik heet ... en ik ... (vul in: je naam en iets dat iets

In tweetallen moesten we spelen dat je elkaars grote liefde was en

vertelt over jezelf.) De meest grappige dingen kwamen voorbij: de

elkaar 10 jaar niet gezien had. Dat was erg grappig, er werd veel

een lacht veel, de ander sleutelt graag aan een auto en weer een

afgeknuﬀeld. Wat Marnix dan heel goed doet is je laten zien hoe je

ander kan echt niet tegen overgeven.

niet alleen maar als een kip zonder kop op je 'grote liefde' af rent,

Zo leer je als cursus deelnemer meteen iets over iedereen dat je nog

naar elkaar toe, kijkt elkaar eens diep in de ogen en valt elkaar dan

niet weet. Het herhalen werd steeds moeilijker, maar gelukkig lukte

in de armen. Al deze 'kleine stapjes' wilde hij zien en hij begeleidde

dit toch goed bij iedereen.

ons daar goed bij.

Hierna maakten we in dezelfde kring (maar dan staand) verschillende

Tot slot speelden we in dezelfde tweetallen een korte conﬂictsituatie.

bewegingen die uitvergroot, of juist verkleind moesten worden.

Je moest een personage bedenken die een ruzie/meningsverschil

Een mooie opwarmer en klaar voor het echte acteerwerk.

had met de ander. Zo hadden we twee mensen die ruzieden om een

maar ook hoe je dit opbouwt. Je ziet elkaar, gelooft het zelf niet, rent

blaﬀende hond, een oma en moeder die het niet eens waren over de
opvoeding van een kind en twee vriendinnen die ruzieden over bier
drinken of shoppen in de stad. Marnix begeleidde ons wederom
prima. Hij zorgde ervoor dat de situaties concreet werden, dat je als
publiek in een hele korte tijd wist waar het over ging en vaak ook dat
het conﬂict een oplossing kreeg.
Door de ﬁjne begeleiding voelde iedereen zich op z'n gemak en ook
de mensen die geen ervaring hebben met toneelspelen vonden het
erg leuk. De tijd van 2 uurtjes vloog voorbij en voor we het wisten was
het alweer afgelopen.
We hebben het erg leuk en gezellig gehad en willen Marnix dan ook
hartelijk danken voor zijn spontaniteit en gezelligheid. ‘
Wil je meer informatie of een scholing boeken? Neem dan contact
op met Jeugdwerk Limburg.
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Leerlingen van
Gilde Opleidingen
ondersteunen
Jeugdwerk Limburg
bij haar projecten

Praktijkervaring in projecten van Jeugdwerk Limburg
Voor 2022 heeft Jeugdwerk Limburg een aantal projecten op de rol
staan, waarmee vrijwilligersorganisaties lokaal worden ondersteund
bij de uitvoering van hun activiteiten. Voor een drietal projecten wordt
de hulp van leerlingen uit het Gilde Leerlab ingeschakeld:
1. Jongeren en vrijwilligerswerk
Jonge vrijwilligers zijn onmisbaar voor de continuïteit van welke
organisatie dan ook. Daarnaast is er het maatschappelijk belang om
jongeren kennis te laten maken met de leuke en leerzame kanten
van vrijwilligerswerk. Onbekend maakt tenslotte onbemind. Jongeren
krijgen binnen dit project de mogelijkheid om kennis te maken

Jeugdwerk Limburg vindt het belangrijk om leerlingen een kans

met vrijwilligerswerk, het werkveld en ontdekken daarbij hun eigen

te geven om ervaring op te doen in het werkveld waarin zij na hun

mogelijkheden.

opleiding werkzaam zijn.

Leerlingen van het Gilde Leerlab starten met een interview met
vijf verschillende vrijwilligerswerkorganisaties. De uitkomst hiervan

Vanuit die gedachtegang is de samenwerking gezocht met

kunnen zij verwerken in bijvoorbeeld een vrijwilligerswerkwegwijzer,

Gilde Opleidingen Venray. Zij geven leerlingen een kans om praktijk-

een factsheet over het vinden en binden van vrijwilligers en/of het

ervaring op te doen in hun zogenaamde ‘Gilde Leerlab’.

ontwerpen van wervingsmateriaal voor jonge vrijwilligers.

Frank van den Ende, innovatieregisseur bij Gilde Opleidingen zegt

2. Euregio

daarover: “Met het Gilde Leerlab geven we studenten van Gilde

Jeugdwerk Limburg heeft contact gelegd met Euregio Nordrhein-

Opleidingen een kans om de kennis en vaardigheden die zij binnen

Westfalen. Stel je voor dat de grens geen rol meer speelt in onze

hun opleiding opdoen in de praktijk te testen. In een hybride leer-

regio, wat zou er dan mogelijk worden. Dat we KVW-activiteiten

omgeving waar de samenleving, het bedrijfsleven en de school

organiseren met de buren of beter weten wat de recreatiemogelijk-

samenkomen en onze studenten hun diensten beschikbaar stellen.”

heden over de grens zijn.
Leerlingen van Gilde Leerlab brengen in kaart wat de samenwer-

Workshop ‘Wat is vrijwilligerswerk?’ voor leerlingen Social Work

kingsmogelijkheden over de grens kunnen zijn.

Omdat veel jongeren onbekend zijn met vrijwilligerswerk en het
belang hiervan verzorgde Jeugdwerk Limburg op 24 februari
een workshop over dit onderwerp voor alle leerlingen van het eerste
leerjaar Social Work.
Samen werd gekeken naar wat vrijwilligerswerk is, welke functies
er binnen het vrijwilligerswerk zijn en waar leerlingen vrijwilligerswerk
kunnen uitvoeren. Al snel bleek dat een groot deel van de leerlingen
in het verleden al vrijwilligerswerk had gedaan zonder dat ze dit
wisten. Zij zagen in dat hun bijdrage aan de maatschappij middels dit
eerder uitgevoerde vrijwilligerswerk groot was.
Het merendeel van de leerlingen gaf aan open te staan voor nieuwe
functies binnen het vrijwilligerswerk. Met name het jongerenwerk
sprak hen erg aan.
Heeft jouw organisatie plek voor nieuwe vrijwilligers? Neem dan
contact met ons op. Wij kijken of er een leuke match is tussen een
leerling van Gilde Opleidingen en jouw organisatie.
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3. Spek de kas!
In 2021 heeft Jeugdwerk Limburg in kaart gebracht welke landelijke
fondsen en initiatieven er zijn voor ﬁnancieel kwetsbare gezinnen.
Hierbij lag de focus op het kind en het gezin.
In 2022 ligt de focus op het ﬁnancieel gezonder maken van
de organisatie. Welke geldinzamelingsacties kan de organisatie
organiseren om de kas te spekken?
Leerlingen van Gilde Leerlab verzamelen en bedenken enkele
initiatieven die organisaties kunnen uitvoeren. Hierbij ligt de focus
op het ontwerpen van een format dat naar eigen inzicht door de
uitvoerende organisaties aangepast kan worden.
Ervaring werkgroep ‘Spek de kas’
Evy de Bruijn en Edwina Darko vertellen:
“Wij zijn sociaal werk studenten van de Gilde Opleidingen in Venray.
Op de woensdag hebben wij het Leerlab in de schouwburg. Hierbij
zijn wij al een aantal weken bezig met het project Spek de kas, dit
vinden wij super leuk en interessant. Wij houden ons hierbij bezig met
hoe organisaties geld kunnen inzamelen op een leuke, nieuwe en
creatieve manier. Wij vinden het project ‘Spek de kas’ erg nodig
omdat het belangrijk is dat vrijwilligersorganisaties kunnen blijven
bestaan en het inzamelen van geld en subsidies is hierbij erg belangrijk. Wij vinden het super belangrijk en goed dat Jeugdwerk Limburg
bestaat, het is erg ﬁjn dat vrijwilligersorganisaties hulp en advies
kunnen krijgen van hen wanneer dit nodig is.”
Gedurende de projectwerkzaamheden fungeert een adviseur
van Jeugdwerk Limburg als begeleider en sparringpartner. Op deze
manier blijven de lijnen tussen het onderwijs en de praktijk kort.
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Wij

Van 7 juni tot en met 11 juni 2022
organiseert JOGG
de Week voor de Gezonde Jeugd.
Tijdens deze week wordt aandacht
gevraagd voor een toekomst waarin iedereen
gezond kan opgroeien.

gaan voor
een gezonde
toekomst,

Want een gezonde toekomst
begint bij een gezonde jeugd.

jij ook?!

Wil je ook een bijdrage leveren
of meedoen aan activiteiten?
In deze folder vind je activiteiten,
initiatieven en acties waar je
aan kunt deelnemen.
Je hoeft alleen maar de QR-code
te scannen met je telefoon om op
de juiste site uit te komen.

Deze folder is ontwikkeld in een
samenwerking van Jeugdwerk Limburg,
JongNL Limburg, Scouting Limburg en
Speeltuinwerk Limburg.

De Nationale Suiker Challenge

7 dagen gezond eten en drinken zonder toegevoegde
suikers: dat is de Nationale Suiker Challenge van het
Diabetes Fonds. Meedoen is goed voor je gezondheid
en verrassend lekker. Schrijf je gratis in en krijg ook
de smaak te pakken!

Avond4daagse

Buitenspeelweek van Jantje Beton

Tijdens de Avond4daagse kun je vier avonden
wandelen. Je kunt meestal kiezen uit 5 of 10 kilometer
per dag. Heb jij er ook weer zo'n zin in? Scan de QRcode en je vindt een overzicht van geplande
Avond4daagsen.

Buiten spelen, sporten en bewegen is goed voor
de ontwikkeling van kinderen. Sterker nog: het is
cruciaal voor hun fysieke, mentale en sociale
ontwikkeling. Met de Buitenspeelweek vragen ze
aandacht voor dit thema. Enkele voorbeelden van
activiteiten vind je hieronder.

Buggyroute van OERRR

Slootjesdagen van IVN

Buitenspeeldag met Nickelodeon

Ga zorgeloos op pad met de buggyroutes van
OERRR! De boswachters selecteerden de mooiste
routes waar jij gemakkelijk met de kinderwagen,
buggy, rolstoel, rollator of loopfiets kunt wandelen.
Weten waar je in Limburg kunt wandelen? Scan de
QR-code.

Elk jaar organiseren IVN-afdelingen door heel Nederland activiteiten voor jong en oud langs de waterkant.
Op ruim 100 locaties in het land staan IVN Natuurgidsen klaar met schepnetjes, loeppotjes en zoekkaarten om je alles te leren over het leven in de sloot.
Scan de QR code en zie waar, welke activiteiten zijn.

Dit is dé middag waarop we vieren wat zo belangrijk
is: spelen! De buitenspeeldag is altijd de tweede
woensdag in juni. Scan de QR-code en kijk wat er in
de buurt allemaal te doen is.

De 2K40 community

Issuekalender

Ideeën voor een gezonder leven kunnen via YouTube, TikTok en Instagram worden gedeeld met
#2K40. Vanuit 2K40 inspireren jongeren elkaar om
gezond te leven en hoe je ‘lekker in je vel’ komt.

De Issuekalender is een jaarkalender met alle dagen,
weken en maanden van in een jaar waarop aandacht
voor maatschappelijke issues wordt gevraagd.

Peuter4-daagse

Wandelen met Ommetje

De wandelvierdaagse voor 2- tot 4-jarigen is een
initiatief van Huis voor de Sport Limburg, GGD
Limburg en de Provincie Limburg. De peuters lopen
elke dag minimaal een kwartier samen op het schoolplein. Wil je meedoen? Scan dan de QR-code.

Elke dag een Ommetje is goed voor je hersengezondheid. Wandelen geeft veel energie, helpt onthaasten
en verbetert creativiteit. Samen wandelen met
vrienden, familie of collega’s. Prof. Dr. Erik Scherder
geeft je leerzame hersenfeitjes. Download de gratis
ommetjes-app.
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Toolkit Activiteiten
Organiseer je activiteiten voor kinderen en jongeren?
Of ben je zelf op zoek naar tips voor het buiten
spelen? Dan heeft Jantje Beton speciaal voor jou de
“Buitenspeelweek Toolkit”. Deze zit boordevol
sport- en spelinspiratie, praktische tips en promotiemateriaal om zo ook het maximale uit jouw Buitenspeelweek te halen! Vraag deze aan via de QR-code.

Overal in

Limburg

Mook en
Middelaar

Gennep

samen spelen
bewegen creatief

Siebengewald

bezig zijn natuurbeleving
voor kinderen.

Zoek een club of speeltuin op
een van de websites van de
jeugdorganisaties in Limburg.

Blitterswijck

Venray

Meerlo

Castenray

scoutinglimburg.nl
jeugdwerklimburg.nl
jongnl.nl
speeltuinwerklimburg.nl

Horst
aan de Maas
Grubbenvorst
Hegelsom

America

Velden

Sevenum
Kronenberg
Venlo

Bij een grote bol zijn meerdere
clubs of speeltuinen actief.

Maasbree

Grashoek

Peel en Maas

Baarlo
Tegelen

Meijel
Panningen
Beringe Egchel

Nederweert
Ospel

Reuver
Beesel

Heythuysen
Leveroy

Belfeld

Neer
Swalmen

Leudal

Weert
Horn

Hunsel
Baexem

Stramproy

Roermond

Grathem Heel

Melick

Herkenbosch

Maasgouw
Roerdalen
Sint Joost
Echt

Koningsbosch

Susteren

Born

Sittard
Geleen

Stein

Beekdalen
Beek

Meerssen

Nuth
Klimmen

Brunssum

Hoensbroek
Heerlen

Landgraaf

Kerkrade

Valkenburg
a.d. Geul
Maastricht

Simpelveld
Eijsden
Margraten
Gronsveld

Gulpen
Wittem
Vaals
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voor vrijwilligerswerk en buitenspeelruimte
Vrijwilligerswerk
Advies, trainingen en workshops op het gebied van onder andere:
Vrijwilligersbeleid (vinden en binden van vrijwilligers) • Arbo en vrijwilligerswerk
In Veilige Handen: Toolkit ter voorkoming van seksueel misbruik van minderjarigen
Advies bij nieuw- of verbouw en inrichting van multifunctionele accommodaties
Buitenspeelruimte
Advies, trainingen, workshops en project(bege)leiding
op het gebied van onder andere:
Formulering en uitvoering van gemeentelijk speelruimtebeleid
Eerste aanleg of renovatie speelvoorzieningen met bewonersparticipatie
Voor wie?
Gemeenten • Instellingen voor Welzijnswerk • Maatschappelijke organisaties •Lokale vrijwilligersorganisaties
Jeugd- en jongerenwerkorganisaties • Speeltuinorganisaties • Multifunctionele accommodaties

Claessen Advies & Training
Op de Baant 22, 6112 BA Sint Joost
www.claessen-advies.nl • info@claessen-advies.nl • telefoon 06-51534872 (Henk) • 06-15348966 (Anniek)

Organisatiebureau
voor opleidingen
BedrijfsHulpVerleningEHBO-hartreanimatie-AED

VAN HEIJSTER
KANTOOR COMPLEET

Levering van alle mogelijke kantoorartikelen
Arbo-gekeurde bureaustoelen
Kantoormeubelen • Hygiëne en safety-producten
Computersupplies • Multifunctionele printers

Hoogstraat 11, 6071 JM Swalmen T 0475 50 14 85
kantoor@van-heijster • www.van-heijster.nl

Heidepark 6,
6051 GN Maasbracht
tel./fax (0475) 46 46 07
e-mail
info@organisatiebureau-help.nl
internet
www.organisatiebureau-help.nl
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Kort spel • De verlosser

De allerleukste
programmatips
in de digitale bieb
op de website van
Jeugdwerk Limburg

Tikkertje is bij iedereen bekend maar met de verlosser wordt het spel
net iets leuker. Speel het spel met minimaal 4 kinderen. Wijs voordat
je begint een verlosser en een tikker aan. De tikker mag niet weten
wie de verlosser is. De tikker tikt de kinderen en de verlosser mag
de getikte kinderen verlossen. Als de tikker de verlosser tikt, dan
begint het spel opnieuw en dan wordt er een nieuwe tikker en
verlosser aangewezen.

Zeskampspel • Mijnenveld
Nodig: Touw, afzetlint, mijnen (houtblokken), 4 pionnen, blinddoeken
Zijn jullie druk met de voorbereidingen van de kindervakantiewerk-

Iemand krijgt een blinddoek om. Deze moet door het mijnveld van

of kampweek 2022 en zoeken jullie nog leuke activiteiten? Kijk dan

A naar B, dus de overkant halen zonder op een mijn te stappen.

eens op onze website in de bieb. Hier staan programmatips onder

De teamleden mogen alleen aanwijzingen roepen. Bij het raken van

de thema’s educatief, knutselen, koken en bakken, musea, spellen

een mijn is de persoon af. Er dient gewisseld te worden voor een

en tochten. Ook is er een handige zoek- en filterfunctie!

nieuwe poging. Wie de meeste teamleden aan de overkant krijgt wint.

Wat vind je onder andere in deze digitale bieb?
Heel veel thema’s

Bezoek eens een museum • Wereldpaviljoen in Steyl

Weten jullie al welk thema KVW dit jaar wordt? Circus? Kabouters en

In dit museum maak je een reis door de tijd. Een superleuke attractie

dwergen? Boerderij? Superhelden? Onderwaterwereld? Après ski?

voor jong en oud. Stap in een echte Fokker 50 JetSTAR, vlieg naar

Of toch een land, zoals Italië of Brazilië? In de bieb vind je een groot

een andere wereld en maak kennis met het Midden-Amerikaanse

aantal uitgewerkte activiteiten.

land Nicaragua en het Afrikaanse Ghana. Het Wereldpaviljoen is

Spellen met speltuitleg en benodigdheden

ervaren, beleven en doen voor het hele gezin. Beleef het dagelijks

Zoek je nog zeskampspellen zoals tractor trekken, eiwerpen,

leven en de cultuur van deze landen met ﬁlms, games, Virtual Reality

mijnenveld of estafettes. Breng je met een groep kinderen

simulatie, muziek en workshops.

gezelschapsspellen tot leven, zoals bingo, ganzenbord of twister?

Bekijk interessante ﬁlms over de kinderen in Nicaragua, ga naar

Of gaan jullie het bos in voor levend stratego, sokkenspel, bomen-

school, doe de game over eerlijke handel en maak kennis met zaken

race, vossenjacht, verfspel of toch een spotdropping?

als kinderarbeid.

Musea

Maak in Ghana een heuse busrit door het land, beleef via Virtual

Onze provincie kent tal van grotere maar ook veel kleine musea. Vaak

Reality het leven alsof je er zelf bij bent, luister onder de Baobabboom

ook met uitgewerkte programma’s voor de jeugd.

naar traditionele verhalen en trommel mee bij de muziekwand.

Creativiteit

Er is op een bijzondere wijze aandacht voor de vluchtelingen

Je vindt in de bieb heel veel creatieve ideeën, variërend van knutsel-

problematiek. Neem plaats in de boot en ervaar via de VR-simulatie

tips tot koken en bakken.

de barre overtocht vanuit Afrika naar het Italiaanse eiland Lampedusa.
Verder kan er volop een sieraad, speelgoed of een geluksamulet
worden geknutseld van afvalmateriaal.

Er zit vast iets bij voor jullie kindervakantiewerk- of kampweek!

Scan de QR-code voor de link naar de tips!
Heb je leuke aanvullingen, waar andere organisaties hun voordeel

Spel in de natuur • Buitenblindemannetje

mee kunnen doen? Wij voegen ze toe aan de Programmatips!

Eén iemand doet een blinddoek om. Gebruik bijvoorbeeld een
theedoek of een sjaal. Neem het blindemannetje mee de tuin in en
draai 'm een paar rondjes. Nu mag je aanwijzingen geven:
tien stappen naar voren, draai naar rechts, bukken! Het blindemannetje mag voelen en raden waar hij is en wat hij voelt. Goed geraden?
Dan wissel je de rollen om.
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