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Jeugdwerk Limburg 
levert diensten op maat

Activiteitendag
In de regio noord en midden Limburg
wordt al meer dan 25 jaar de zeer suc-
cesvolle ledenactiviteit Rollebol geor-
ganiseerd. Deze activiteitendag voor
kinderen in de basisschoolleeftijd
wordt georganiseerd door vrijwilligers
van enkele bij Jeugdwerk Limburg
aangesloten jeugdwerkorganisaties.
Deze vrijwilligers kunnen voor onder-
steuning terecht bij Jeugdwerk Lim-
burg.
Gezien het enorme plezier dat vrijwil-
ligers en deelnemers beleven aan deze
activiteit, wil Jeugdwerk Limburg een
dergelijke activiteitendag ook in de
regio zuid gaan opzetten.
Deze nieuwe activiteit wordt
behalve voor kinderen in de
basisschoolleeftijd ook open-
gesteld voor tieners. Het ac-
tiviteitenaanbod is bestemd
voor kinderen vanaf 4 jaar tot
en met 17 jaar.
Jeugdwerk Limburg is daarom op

colofon

Oplage
1000 exemplaren
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Jeugdwerk Limburg is de grootste Limburgse koepelorganisatie voor
jeugd- en jongerenwerk. Op dit moment maken zo’n 120 jeugd- en 
jongerenwerkorganisaties, verdeeld over 87 lidorganisaties gebruik 
van de diensten van Jeugdwerk Limburg. De samenstelling van het sterk
gegroeide ledenbestand is uitermate divers. Zo maken tal van kinder-
vakantiewerkorganisaties deel uit van het ledenbestand, evenals 
organisaties voor methodisch jeugdwerk, open jeugd- en jongerenwerk
en speelpleinen. Deze diversiteit leidt tot een voortdurend veranderend
dienstenaanbod, dat nauw aansluit op de behoefte van vrijwilligers die
werkzaam zijn met kinderen, tieners en jongeren. Ook niet-leden kunnen
gebruik maken van de door Jeugdwerk Limburg aangeboden diensten en
producten. Zij betalen hiervoor een hoger tarief. 
Jeugdwerk Limburg staat daarmee open voor het totale jeugdwerk in de
provincie Limburg en zelfs daarbuiten.  

zoek naar aangesloten jeugdwerkor-
ganisaties in de regio zuid die deze ac-
tiviteitendag mee willen gaan
organiseren. Voor meer informatie kan
men terecht bij het Jeugdwerk Lim-
burg kantoor. 

Omgaan met ongewenste 
intimiteiten
Jeugdwerk Limburg ondersteunt vrij-
willigers bij het opstellen van protocol-
len ter voorkoming van ongewenste
situaties. Dit kan zowel in workshop-
vorm met alle vrijwilligers van je orga-
nisatie, als ook adviserend met een

door het bestuur samen-
gestelde werkgroep.

In een aantal ge-
vallen hebben
jeugdwerkorga-
nisaties zelf
protocollen op-

gesteld en willen
zij deze laten toet-

sen door Jeugdwerk

Jeugdwerk Limburg is een serviceorganisatie die zoveel mogelijk maatwerk
levert. De dienstverlening is afgestemd op de wensen en behoeften van de
vrijwilligers die werkzaam zijn bij de vragende organisatie. Activiteiten wor-
den op locatie verzorgd tegen een laagdrempelig tarief. Ook jeugdwerkorga-
nisaties die geen lid zijn, kunnen een beroep doen op de professionaliteit van
Jeugdwerk Limburg. Zij betalen echter een hoger tarief.
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Limburg. Dit is uiteraard geen enkel
probleem. Jeugdwerkorganisaties die
meer ondersteuning in een vroeger
stadium nodig hebben, kunnen even-
eens bij Jeugdwerk Limburg terecht. Er
wordt dan samen met de betreffende
vrijwilligers geïnventariseerd waar be-
hoefte aan is en wat men zoal geregeld
wil hebben. Aan de hand van een stap-
penplan wordt dan een plan van aan-
pak opgesteld om het gewenste
product gerealiseerd te krijgen. Jeugd-
werk Limburg levert ook in deze zo-
veel mogelijk maatwerk. Alles wordt
op locatie bij de betreffende jeugd-
werkorganisatie uitgevoerd. 

Netwerkbijeenkomsten
Jeugdwerkorganisaties hebben steeds
vaker de behoefte om met soortgeno-
ten eens van gedachten te wisselen

over praktische vraagstukken.
Thema’s die aan de orde kunnen
komen, gaan dan zowel over inhoud
als ook organisatie. Indien
een bij Jeugdwerk Limburg
aangesloten jeugdwerkor-
ganisatie behoefte heeft om
een dergelijke bijeenkomst
georganiseerd te krijgen,
kan contact worden opgeno-
men met het Jeugdwerk Lim-
burg kantoor. Jeugdwerk
Limburg benadert dan andere

jeugdwerkorganisaties die mogelijk
ook geïnteresseerd zijn. Een jeugd-
werkadviseur van Jeugdwerk Limburg
zal, indien gewenst, tijdens de bijeen-
komst aanwezig zijn.

Week van de veiligheid
In de week van 3 november organi-
seert Jeugdwerk Limburg samen met
Jongerenvereniging KPJ Limburg en
JongNL Limburg de week van de vei-
ligheid. Op diverse locaties in de pro-
vincie worden dan een week lang elke
avond workshops verzorgd die betrek-
king hebben op het thema veiligheid.
Alle vrijwilligers die werkzaam zijn
voor een bij Jeugdwerk Limburg aan-
gesloten jeugdwerkorganisatie kun-
nen gratis aan deze activiteit
deelnemen. 

Voor meer informatie zie elders in
deze FLITS, of neem contact op met
het Jeugdwerk Limburg kantoor.

KnalFilmFestival
voor Tieners
Gaat er een acteur in jou schuil,  zou
je wel eens met een professionele
camera willen filmen, of wil je ge-
woon alles weten over het monte-
ren van een film? Doe dan mee aan
het KnalFilmFestival!
Jeugdwerk Limburg biedt je, in sa-
menwerking met  Jong Nederland
Limburg, PJP en de LOVA, een dag
aan die in het teken staat van film:
een script schrijven, een locatie uit-
zoeken, filmen, acteren en monteren.
Op het einde van de dag zullen alle
filmpjes worden getoond aan alle fa-
milie en vrienden, maar ook aan een
jury die het creatiefste filmpje zal be-
lonen met een mooie prijs. 
Vanwege het grote succes zullen er
dit jaar niet één, maar twee KnalFilm-
Festivals plaatsvinden. Om iedere
jongere in Limburg de kans te geven
om deel te nemen, wordt er zowel in
het zuiden als in het noorden van
Limburg een KnalFilmFestival ge-
pland.  Zit jij in de brugklas, of in de
tweede klas van het voortgezet on-
derwijs en ben je aangesloten bij
JongNL Limburg, Jeugdwerk Lim-
burg, Scouting Limburg of het Bis-
dom? Noteer dan alvast de volgende
data in je agenda: zondag 28 septem-
ber in Noord-Limburg en zondag 5
oktober in Zuid-Limburg. De locaties
en de overige informatie zullen later
bekend gemaakt worden, wel kun je
alvast de resultaten van vorig jaar be-
kijken op het YouTube-kanaal van
JongNL:http://www.youtube.com/
user/voormijJongNL  

Deze organisatie voldoet aan de veiligheidscriteria die zijn vastgelegd 

in een bijbehorend certificaat met een geldigheid van drie jaar.

www.jeugdwerklimburg.nl • www.jongnl.nl • www.kpjlimburg.nl
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Uit onderzoek is gebleken dat er ei-
genlijk maar één middel is waarmee
je positief en effectief het gedrag van
mensen kunt veranderen: met com-
plimenten. Organisaties zijn het
meest gebaat wanneer zij het belonen
van goed, positief gedrag en het
geven van complimenten als uit-
gangspunt hanteren. Wanneer op een
positieve wijze aandacht wordt ge-
schonken aan mensen zullen zij beter
hun best gaan doen. Dit geldt dus ook
voor vrijwilligers en deelnemers bin-
nen jeugdwerkorganisaties.

Vaak worden regels opgedrongen, of
staan er straffen op het niet naleven
ervan. Hierdoor krijgen regels en af-
spraken een negatieve lading. In plaats
daarvan zou het belonen van goed ge-
drag een veel belangrijkere plaats moe-
ten krijgen. Door goed gedrag te
belonen en slecht gedrag te negeren,
krijg je verreweg het snelst de ge-
wenste resultaten.

Door een positieve aanpak ontstaat een
positieve sfeer. Mensen worden er blij
van en willen dit gevoel graag doorge-
ven aan anderen. Het wordt dan gezien
als een leuke boodschap. Veel leuker
dan straffen en dwang.

Hersenen van pubers schijnen zo te
werken dat zij nog niet met negatieve
kritiek om kunnen gaan. Ze worden
nauwelijks actief op het moment dat er
een straf wordt uitgedeeld. Het enige
wat zin heeft, als je hen iets wilt aanle-
ren, is positief gedrag belonen. “Fijn dat
je die deur achter je dicht hebt gedaan”
heeft meer effect dan “Verdorie
waarom doe je die deur nou nooit ach-
ter je dicht ?”.

De eerste stap bij het werken met kin-
deren en tieners is duidelijk te maken
welk gedrag je graag wilt hebben.
Wanneer dit voor iedereen duidelijk is,

kun je ook beter letten op dingen die
goed gaan.
Wanneer vervolgens het gewenste ge-
drag wordt getoond, moet je meteen
belonen. Niet in de vorm van het ver-
strekken van materiële zaken, doch
door het geven van aandacht. Kinderen
vinden het leuk als ze het gevoel heb-
ben dat ze zelf controle hebben. Je cij-
fert jezelf op dat moment, op een
bepaalde manier, weg voor het doel.
Dit wordt ook wel eens dienend leider-
schap genoemd.

Complimenten worden ondergewaar-
deerd. Er bestaan verschillende soorten
beloningen. Grof te verdelen in materi-
ële en immateriële. Bij beloningen den-
ken mensen vaak aan geld, bonussen,
salarisverhogingen enzovoort. Geble-

ken is echter dat immaterieel belonen
vaak effectiever werkt, omdat je dat di-
rect kunt toepassen op het moment van
goed gedrag.
Immaterieel belonen is wel moeilijker,
omdat de meeste mensen het niet ge-
wend zijn om complimenten te geven.

Eén van de oorzaken waarom belonen
zo goed werkt, is de verantwoordelijk-
heid die je men ermee geeft. Mensen

gaan zelf meedenken en doelen stellen.
De dwang is dan weg en men wordt
trots op de eigen prestaties. Ze zijn dan
niet meer afhankelijk van wat hen
wordt opgelegd. Iets moet dan niet
meer, maar ik wil het graag zelf. De in-
trinsieke, eigen, motivatie neemt dan
toe.

Bij negatief of onveilig gedrag kun je je
ook afvragen: waarom doet iemand dit,
hoe komt dit gedrag ?
Als je iemand vanuit oprechte interesse
daarover vragen stelt, krijg je veel meer
medewerking dan als je het met een
veroordeling in je stem vraagt. Het
kind, of de tiener (of de volwassene)
zal dan dichtklappen of juist tegen gaan
werken. Hij of zij krijgt dan het gevoel
dat je iets tegen hem of haar hebt. De
mogelijkheid om iemand dan nog posi-
tief te beïnvloeden wordt dan aanzien-
lijk verkleind.

Voordelen van het belonen van 
kinderen en tieners zijn:
• Men ontwikkelt een positiever 

zelfbeeld;
• Een betere sociale ontwikkeling;
• Er ontstaat een gevoel van veiligheid;
• Het geweten ontwikkelt zich positief;
• Er worden betere prestaties geleverd.  

Belonen is het effectiefste 
middel om gedrag te veranderen



Op 1 oktober a.s. is Marly Hornikx 25
jaar in dienst van Jeugdwerk Limburg.
Op 1 oktober 1989 trad zij in dienst van
Stichting Jeugd- en Jongeren Organisa-
ties Limburg (JJOL), een koepel van
provinciale jeugd- en jongerenorgani-
saties. Nadat een aantal jaren geleden
deze organisaties zelfstandig verder
gingen, kwam Marly in dienst van Ver-
enigde Jeugdclubs Limburg, nu Jeugd-
werk Limburg. Al deze 25 jaren heeft
Marly met groot enthousiasme nauw-
gezet de administratie van VJL en nu
Jeugdwerk Limburg gerund. Bestuur en
collega’s 
danken haar
hiervoor en
feliciteren
Marly van
harte met dit
jubileum!

Jullie website naar  Jeugdwerk Limburg
Op de website van Jeugdwerk Limburg staan in de rubriek ‘Leden’ alle 
lidorganisaties van Jeugdwerk Limburg genoemd mét een link naar hun 
website. De meeste organisaties hebben ook Jeugdwerk Limburg gelinkt aan
hun website. Mocht dit nog niet zo zijn, dan zou een link erg op prijs worden
gesteld. Het blijkt dat sommige organisatie nog de oude link van rechtsvoorganger 
Verenigde Jeugdclubs Limburg op hun website hebben staan. Alhoewel dit 
adres momenteel nog wordt doorgeleid naar Jeugdwerk Limburg, verzoeken 
wij toch deze link te wijzigen in www.jeugdwerklimburg.nl.

25 jarig 
dienstjubileum 
Marly Hornikx
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Complimenteren doe je zo!

Complimenteren gaat niet iedereen altijd even gemakkelijk af. Het belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat een compliment 
persoonlijk en oprecht is. Volg de hier volgende Suc6 tips, dan kan het eigenlijk niet mis gaan!

1 Praat, schrijf of sms altijd in de 'ik vorm'. Daarmee geef je aan dat het een persoonlijk compliment van jou aan de ander
is. Voorbeeld: 'Ik wil je graag even laten weten dat ik het heel bijzonder vind hoe jij ...

2 Complimenteer iemand persoonlijk. Een algemeen compliment aan een groep is goed bedoeld, maar komt bij niemand
persoonlijk aan.

3 Maak datgene wat je zo bijzonder vindt concreet. Dus niet 'omdat je zo'n goede vriend/in bent', maar leg uit wat het is
dat deze persoon tot een goede vriend/in maakt. Voorbeeld: Ik vind het geweldig dat je altijd voor me klaarstaat als ik
je nodig heb. Dat is voor mij echte vriendschap!

4 Doe het op een manier die bij jou past. Vind je het bijvoorbeeld moeilijk om het te zeggen; schrijf het dan op.
5 Doe het op een manier die bij de ander past. Vind iemand het leuk om in de belangstelling te staan; geeft het 

compliment dan waar anderen bij zijn. Heeft iemand daar juist een hekel aan; doe het dan onder vier ogen.
6 Overdrijf niet, want dan komt het onnatuurlijk over en kan het zelfs tegen je werken! 

En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Succes!

Compliment in ontvangst nemen?
Moeilijk? Nee hoor! Gewoon oprecht 'dank je wel!' zeggen. Niets meer! Ga je dus vooral niet 'verontschuldigen' met uitspra-
ken als 'joh dat is toch gewoon' of 'dat was een uitverkoopje hoor'. Daarmee haal je namelijk het goed bedoelde compliment
van de ander onderuit.  bron: www.nationalecomplimentendag.nl
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Uitgelezen
boekentips
Spelen in de herfst
door Orid Ripoll

In dit boek staan achttien herfstspelle-
tjes voor binnen en buiten: bewe-
gingsspelletjes en spelletjes voor rond
de tafel. Sommige spellen kunnen aan-
leiding zijn om over de herfst te pra-
ten. Elk spel wordt voorafgegaan door
vermelding van het aantal spelers en
benodigde materialen. Over het alge-
meen zijn er weinig materialen nodig.
Daarna volgt puntsgewijs een uitleg
van het spel. Bij de meeste spellen
staan in een kadertje tips om een spel
aan te passen en begrijpelijker te
maken. De kleurige illustraties zijn uit-
gevoerd in een waterverftechniek. Ie-
dere illustratie geeft een spelmoment
weer en naast de kinderen staat een
volwassene afgebeeld. Er zijn ook kin-
deren en volwassenen met een don-
kere huidskleur afgebeeld. Achterin
het boek staan richtlijnen voor ou-
ders/leiding wat je verder nog met
een spel kunt doen. Een inhoudsop-

gave ont-
breekt. Het
boek nodigt
uit om ter
hand te
nemen en
een spel te
spelen.
Er versche-
nen van de-
zelfde
auteur

soortgelijke uitgaven met spelletjes in
de lente, zomer en winter. 
Geschikt voor jonge kinderen (onder
begeleiding) vanaf 2 tot 8 jaar

ISBN 9789054614272
Te leen bij de bieb onder Jeugd  
Informatief  3616 AJ siso 622.
Te koop voor 10,95.

Leuke lapjes
door Arda Meijburg

Wat doe je met al die restjes textiel die
in huis rondzwerven? Deze Hand-
made diva biedt de oplossing: maak
van oude lapjes nieuwe creaties! 20
decoraties en handige accessoires die
snel te naaien zijn, van etui tot kussens,
deurstoppers, noem maar op! De crea-
ties staan stap-voor-stap beschreven,
inclusief patronen en mooie foto s.
Niet weggooien, maar recyclen!
De 35 werkstukken zijn in vier hoofd-
stukken verdeeld: tassen, voor kinde-
ren, kussens en plaids en cadeaus &
accessoires. De teksten zijn geïllus-
treerd met mooie, vaak paginagrote
bijpassende foto's en werktekeningen
en soms gelardeerd met informatie
over de herkomst van de figuur of het
motief. Ieder project heeft een stap-
voor-stapbeschrijving met verwijzing
naar de achter in het boek opgenomen
tekeningen/patronen met daarbij de
gebruikte borduursteken. Met de dui-
delijke beschrijving van een twintigtal
steken kun je eenvoudig alle projecten
uit dit boek en nog veel meer maken.
De traditionele motieven en technie-
ken gecombineerd met de frisse folk-
loristische kleuren en het gebruik van
moderne materialen maken dit ver-
zorgde boek aantrekkelijk en bijzon-
der in zijn soort

ISBN 9789043916769
Te leen bij de bieb onder Volwasse-
nen Informatief  1621 siso 625-626, 
te koop voor  9,99.

Deskundigheidsbevordering
als waardering voor 
vrijwilligers

Jeugdwerk Limburg biedt diverse
vormen van deskundigheidsbevor-
dering aan. De meest uiteenlopende
thema’s die betrekking hebben op
het werken met jeugd en jongeren
passeren hierbij  de revue. Voor een
compleet overzicht van alle door
Jeugdwerk Limburg aangeboden
workshops zie www.jeugdwerklim-
burg.nl.

Naast dit bestaande aanbod is het altijd
mogelijk om nieuwe thema’s aan te
dragen. Jeugdwerk Limburg zal dan
een nieuwe workshop ontwikkelen.
Deze wordt als pilot uitgezet bij de
aanvrager. Na een uitgebreide evalua-
tie met de deelnemers wordt de work-
shop zo nodig. Hierna wordt deze
nieuwe workshop in het algemene
aanbod opgenomen. De deelnemende
vrijwilligers spelen dus een belangrijke
rol in het tot stand komen van de

nieuwe scholingsactiviteit.
Het scholen van vrijwilligers is voor
elke organisatie van groot belang.
Deskundige vrijwilligers zorgen voor
een kwalitatief beter activiteitenaan-
bod. Doordat de kwaliteit van je orga-
nisatie verbetert, wordt het
aantrekkelijker voor potentiële deel-
nemers én nieuwe vrijwilligers om zich
aan te sluiten.
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Methodiek ‘In veilige handen’ 
ter voorkoming van seksueel
misbruik   
Als vereniging of vrijwilligersorganisatie
is niets zo fijn als kunnen zeggen dat je
een geoliede machine bent die haar zaak-
jes goed op orde heeft. Daar hoort ook
bij dat de fysieke en sociale veiligheid
gegarandeerd is, zowel voor vrijwilligers
als voor bezoekers of klanten. Helemaal
als je als organisatie met en voor minder-
jarigen werkt, is zorgen voor een veilige
omgeving waarin kinderen en jongeren
kunnen groeien en bloeien heel belang-
rijk. En dan gaat het niet alleen om een
fysiek veilige (speel) omgeving en 
veilige materialen, maar ook om het
voorkomen van seksueel misbruik.

De schade die seksueel misbruik aanricht is
groot. Allereerst bij de slachtoffers, maar
ook bij de vrijwilligersorganisatie waar het
plaatsvond. Het kan leden kosten, het ple-
zier bederven en de prestaties van kinde-
ren/jongeren verminderen. Het is dus van
groot belang om te voorkomen dat minder-
jarigen in het vrijwilligerswerk seksueel
misbruikt worden, dat staat vast. Maar hoe
doe je dat binnen een vereniging of vrijwil-
ligersorganisatie? Als antwoord op die
vraag ontwikkelde Vereniging NOV (Ne-
derlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)
in opdracht van het Ministerie van Justitie
een stappenplan dat begint bij het be-
spreekbaar maken binnen het bestuur en

eindigt bij het voorlichten van alle betrok-
kenen over de maatregelen die zijn geno-
men om de kans op seksueel misbruik zo
klein mogelijk te maken.  
De dertien stappen waaruit het plan be-
staat, helpen je om achter de schermen
alles zo te regelen dat minderjarigen echt in
veilige handen zijn binnen het vrijwilligers-
werk.

Jeugdwerk Limburg verzorgt voorlich-
tingsavonden en workshops voor lokale
vrijwilligersorganisaties. Hierbij komt ook
de (gratis) Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) aan de orde. Daarnaast leidt Jeugd-
werk Limburg vrijwilligers in 2 tot 3 dagde-
len op tot ‘adviseur 

sociale veiligheid’. Dit is een vrijwilliger die
tot taak heeft het bestuur te adviseren en
bij te dragen aan de invoering van preven-
tieve maatregelen in de organisatie. Tevens
wordt hij/zij opgeleid om bij incidenten
handelend op te treden, zodat naar de
juiste hulporganisaties kan worden door-
verwezen en dat er goede opvang wordt
gerealiseerd.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkhe-
den voor een informatieavond, een work-
shop, of een training ‘adviseur sociale
veiligheid’ bij het Jeugdwerk Limburg kan-
toor.

Deskundigheidsbevordering wordt in-
gezet als instrument ter verbetering
van de kwaliteit van de individuele vrij-
williger en de totale organisatie. Daar-
naast worden scholingsactiviteiten ook
gebruikt als blijk van waardering voor
vrijwilligers. Besturen en/of gemeen-
tes die hun vrijwilligers eens in het
zonnetje willen zetten doen dit steeds
vaker door middel van het aanbieden
van workshops.
Vrijwilligers kunnen dan een keuze
maken uit diverse workshops die hen
leuk en interessant lijken om te doen.
Jeugdwerk Limburg wordt regelmatig
gevraagd om mede invulling te geven
aan dergelijke waarderingsbijeenkom-
sten. Zo vinden op de zaterdagen 18
oktober in Valkenburg en op 15 no-
vember in Roermond activiteitendagen
voor vrijwilligers plaats.
Jeugdwerk Limburg zal dan enkele
workshops verzorgen.

Elke organisatie kan bij Jeugdwerk
Limburg scholingsactiviteiten afne-
men. Deze worden te allen tijde op
maat gesneden. Dit is afhankelijk van
de vraag en behoeften vanuit de orga-
nisatie zelf.
Jeugdwerkorganisaties ontvangen
scholingsactiviteiten tegen een gere-
duceerd tarief. 
Indien je interesse is gewekt, of je wil
meer informatie, neem dan contact op
met het Jeugdwerk Limburg kantoor.  



De jaarlijkse kindervakantiewerk-
activiteiten zijn in de meeste buurten,
dorpen en wijken niet meer weg te
denken. Vakanties worden erop 
afgestemd en kinderen en vrijwilligers
verheugen zich al weken van tevoren
op hetgeen er weer te gebeuren staat.
Lekker met z’n allen buiten ravotten.
Iets wat door het jaar heen jammer 
genoeg steeds minder gebeurt. 
Tijdens het kindervakantiewerk in de
zomervakantie vallen alle beslomme-
ringen en verplichtingen voor enkele
dagen weg. Samen met anderen op
een leuke en tevens zinvolle wijze de
tijd doorbrengen vormt dan de hoofd-
moot.
Een veertigtal Kindervakantiewerk-
groepen verdeeld over de gehele pro-
vincie Limburg is lid van Jeugdwerk
Limburg. Jeugdwerk Limburg heeft
door middel van een kleine enquête
proberen te achterhalen wat nu 
precies de ‘gouden eieren’ zijn van 
de succesformule die kindervakantie-
werk heet.

Historie kindervakantiewerk
Kindervakantiewerk ontstond in de jaren
zestig van de vorige eeuw. In diverse
dorpen en buurten waren veel kinderen
die niet met hun ouders op vakantie kon-
den. Dit omdat de smalle beurs van de
ouders het gewoonweg niet toeliet, of

omdat het werk niet te combineren was
met op vakantie gaan. Veel mensen
werkten destijds nog in de landbouw. Er
moest dan tijdens de zomerperiode hard
worden gewerkt. De kinderen moesten
zich maar zelf zien te vermaken.
In de diverse dorpen en wijken gingen
vrijwilligers activiteiten organiseren
voor deze kinderen. Het kindervakantie-
werk was geboren. Het fenomeen ver-
spreidde zich als een olievlek over met
name de provincies Limburg en Noord-
Brabant. De kindervakantiewerkorgani-
saties schoten overal als paddenstoelen
uit de grond.

De activiteiten
Tegenwoordig zien we binnen het kin-
dervakantiewerk een enorme diversiteit
aan activiteiten. Dit varieert van losse
dagactiviteiten tot complete kampwe-
ken met overnachtingen. Enkele kinder-
vakantiewerkgroepen ‘beperken’ zich
tot het organiseren van één activiteiten-
week in de zomervakantie. Echter veel
kindervakantiewerkgroepen organise-
ren daarnaast nog enkele activiteiten
door het jaar heen. In veel dorpen en
wijken worden traditionele feesten zoals
Koningsdag, de intocht van Sinterklaas
en de Sint-Maartensoptocht georgani-
seerd door vrijwilligers van KVW-groe-
pen. Het activiteitenaanbod vanuit de
verschillende Kindervakantiewerkorga-

Kindervakantiewerk stond weer garant voor
bruisende activiteiten in de zomervakantie

nisaties is enorm divers. Als overeen-
komst kan worden genoemd dat er naar
wordt gestreefd om activiteiten zo veel
mogelijk buiten te laten plaatsvinden. In
bossen, weiden, grasvelden en zwem-
baden vinden de meest uiteenlopende
bezigheden plaats. Kinderen zoveel mo-
gelijk in de gezonde buitenlucht laten
spelen en genieten is het devies van een-
ieder die zich met kindervakantiewerk
verbonden voelt. Even geen televisie,
computer en andere elektronische appa-
ratuur. Hierbij valt op dat het door de
kinderen op die momenten helemaal
niet wordt gemist. 

Laagdrempelig
Een ander ‘gouden ei’ is de laagdrempe-
ligheid. Activiteiten worden zo georga-
niseerd, dat iedereen mee kan doen.
Kinderen van alle leeftijden kunnen
deelnemen, evenals kinderen met een
handicap. Hiermee wordt bij de voorbe-
reiding al volop rekening gehouden.
Niemand hoeft aan de kant te blijven
staan. Iedereen kan meedoen. Met deze
insteek wordt meteen duidelijk dat het
samen leuke dingen doen niet alleen
wordt gezien als tijdverdrijf, maar tevens
als een stuk sociale vorming.
De laagdrempeligheid wordt mede be-
paald door het financiële aspect. De vrij-
willigers streven ernaar om de kosten zo
laag mogelijk te houden. Dit om ook in
dit opzicht iedereen de mogelijkheid te
bieden om mee te kunnen doen. Met
gemeentelijke subsidies, sponsoring,
(lage) deelnemersgelden en het organi-
seren van financiële activiteiten wordt
de begroting sluitend gemaakt.

Hoge deelname
Dat er veel gebruik wordt gemaakt van
het kindervakantiewerk blijkt uit de
grote aantallen kinderen, maar ook vrij-
willigers, die jaarlijks deelnemen. Door-
dat het aantal kinderen in de provincie
Limburg afneemt, neemt in een aantal
gevallen ook het aantal deelnemers af.
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Relatief nemen er veel kinderen aan het
kindervakantiewerk deel. Er zijn dorpen
waar 98%, of zelfs 100% van de kinde-
ren in de basisschoolleeftijd deelneemt!

Vrijwilligers met kennis en ervaring
Voor de meeste KVW-organisaties is het
vinden en binden van vrijwilligers geen
enkel probleem. Veel vrijwilligers mel-
den zich zelf aan om mee te helpen.
Taken zijn afgebakend en overzichtelijk.
De meeste kindervakantiewerkorgani-
saties kiezen ervoor om met een kleine
groep ervaren vrijwilligers de activitei-
ten voor te bereiden. De grote groep
veelal jonge leiding hoeft dan alleen nog

tijdens de activiteitenweek aanwezig te
zijn. Deze geringe tijdsinvestering is
voor een aantal vrijwilligers aantrekke-
lijk om zich in te zetten voor een organi-
satie.

De hedendaagse KVW-vrijwilliger
wordt gekenmerkt door een enorme be-
trokkenheid bij de organisatie en de acti-
viteiten. Daarbij beschikt de gemiddelde
KVW-vrijwilliger over veel kennis en er-
varing, die spelenderwijs wordt overge-
dragen op de jonge enthousiaste
vrijwilligers. Niet of onvoldoende aan-
wezige kennis en kunde wordt vaak in-
gekocht middels scholing. Besturen van

kindervakantiewerkorganisaties vinden
het erg belangrijk dat de enthousiaste
vrijwilligers goed beslagen ten ijs
komen. Men is zich bewust van de grote
verantwoordelijkheid die er gedragen
wordt. Ouders/verzorgers hebben im-
mers hun kinderen met een gerust hart
aan de vrijwilligers toevertrouwd. Vei-
ligheid staat dan ook hoog in het vaan-
del. Meestal worden bij de
voorbereiding van activiteiten risico-in-
ventarisaties gemaakt, die na afloop
weer worden geëvalueerd en bijgesteld.
Door hier zo bewust mee bezig te zijn,
neemt zowel de veiligheid als ook de
kwaliteit van de activiteiten toe.

De succesformule
Kindervakantiewerkgroepen spelen een
erg belangrijke rol bij het vergroten van
de leefbaarheid binnen een dorp of wijk.
Door de grote deelname is het een ont-
moetingsplek voor jong en oud. Mensen
die elkaar door het jaar heen niet of nau-
welijks spreken, nemen de tijd en wor-
den in de gelegenheid gesteld om op
ongedwongen wijze samen leuke din-
gen te doen en gesprekken met elkaar
aan te gaan. 
Kindervakantiewerk speelt ook een
grote rol in de sociale ontwikkeling van
mensen. Kinderen leren al op jonge leef-
tijd met elkaar samen te werken en ver-
antwoordelijkheid te dragen en te
nemen.  
Het is dan ook geen toeval dat veel vrij-
willigers zelf vroeger als kind hebben
deelgenomen aan KVW-activiteiten. Er
vindt altijd een natuurlijke doorstroming
plaats.
Gesteld mag worden dat het kinderva-
kantiewerk in een grote behoefte voor-
ziet en dat de succesformule nog altijd
werkt. Deze bestaat op hoofdlijnen uit
het samen met leeftijdsgenoten leuke
activiteiten doen in de buitenlucht. Zéér
laagdrempelig, want iedereen kan mee-
doen tegen een zo laag mogelijk tarief
én onder leiding van enthousiaste en er-
varen vrijwilligers. Deze formule zal vast
en zeker nog tot in lengte van jaren stand
houden!

Enquête
Bij het ter perse gaan van deze FLITS
hadden 13 KVW-organisaties, ver-
spreid over de hele provincie, geant-
woord op de enquête van
Jeugdwerk Limburg. In deze en-
quête werd gevraagd naar het aantal
deelnemers en vrijwilligers in 2014
en vijf jaar geleden in 2009. Het
blijkt dat bij deze organisaties het
aantal deelnemers met gemiddeld
11% is afgenomen. Het aantal vrij-
willigers is daar tegenover gemid-
deld met 6% toegenomen.
Bij zes organisaties nam het aantal
deelnemers af en bij vier nam het
aantal toe. Bij drie organisaties bleef
het aantal deelnemers gelijk.
Bij vier organisaties nam het aantal
vrijwilligers af en bij zes nam het
aantal toe. Bij drie organisaties bleef
het aantal vrijwilligers gelijk.
Bij acht organisaties was het verloop
van deelnemers en vrijwilligers
evenredig. Bij twee organisaties was
een afname van het aantal deelne-
mers en een toename van het aantal
vrijwilligers. Bij één organisatie
bleef het aantal vrijwilligers gelijk en
steeg het aantal deelnemers, terwijl
bij een andere organisatie het aantal
deelnemers gelijk bleef en het aantal
vrijwilligers steeg.
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Uit de Praktijk van
Jeugdwerk Limburg

Werkconferentie
Op 20 november wordt in Ospel een
werkconferentie georganiseerd voor
de Limburgse Maatschappelijke Orga-
nisaties. Deze is bedoeld voor be-
stuursleden en medewerkers van de 33
MO’s die Limburg rijk is. De organisa-
tie is dit jaar in handen van LAJK, KVG
en Jeugdwerk Limburg. De conferen-
tie zal in het teken staan van samen-
werkingsprojecten. MO’s die
samenwerkingsprojecten uitvoeren,
zullen deze tijdens de bijeenkomst
presenteren. Alle MO’s worden op
deze manier geïnformeerd over be-
staande of in ontwikkeling zijnde acti-
viteiten. Jeugdwerk Limburg zal uit
deze samenwerkingsprojecten de in-
grediënten halen die voor haar lidor-
ganisaties interessant kunnen zijn en
er in een later stadium over publice-
ren.

Lijsttrekkersdebat
Aangezien in maart 2015 weer de Pro-
vinciale Statenverkiezingen worden
gehouden, is het voor de Limburgse
Maatschappelijke Organisaties van be-
lang zich te presenteren aan de diverse
politieke partijen. Dit zal in februari
gaan gebeuren door middel van een
lijsttrekkersdebat. Alle politieke par-
tijen die deel zullen nemen aan de ver-
kiezingen, worden uitgenodigd om
met elkaar in debat te gaan. De avond
zal toegankelijk zijn voor iedereen die
geïnteresseerd is in de materie. Het
lijsttrekkersdebat wordt georgani-
seerd door FAM en Jeugdwerk Lim-
burg. 

Manifest
In het kader van de Provinciale Staten-
verkiezingen die in 2015 worden ge-
houden stelt een aantal Maatschappe-
lijke Organisaties een manifest op, dat
de diverse politieke partijen bouwste-
nen biedt voor hun verkiezingspro-
gramma. De redactie bestaat uit ver-
tegenwoordigers van diverse MO’s,
waaronder Jeugdwerk Limburg. 

Workshops
Diverse jeugdwerkorganisaties heb-
ben voor aanvang van hun activiteiten-
week tijdens de zomervakantie een
beroep gedaan op Jeugdwerk Limburg
voor deskundigheidsbevordering. Een
aantal vrijwilligers heeft zich laten
scholen rondom een bepaald thema
(bijvoorbeeld ‘verhalen vertellen’ en
‘goed voorbereid op kamp’). Met de
tips en handvatten aangereikt tijdens
de workshop zijn deze vrijwilligers
vervolgens zelf aan de slag gegaan bin-
nen hun organisatie. Er zijn activiteiten
ontwikkeld en uitgevoerd tijdens de
activiteitenweek met de kinderen.

Nieuwe leden
Er bestaat bij lokale jeugdwerkorgani-
saties steeds vaker de behoefte om
zich aan te sluiten bij een provinciale
koepelorganisatie. Dit omdat vrijwilli-
gers op zoek zijn naar een vraagbaak
waar men à la minuut terecht kan. Te-
vens willen organisaties op de hoogte
blijven van de laatste en nieuwste ont-
wikkelingen op diverse terreinen,
zoals op het gebied van wet en regel-
geving.
Jeugdwerkorganisaties vinden het bo-
vendien van groot belang om ervarin-
gen uit te wisselen met andere
organisaties. Zo kan men van elkaar
leren en een eigen netwerk opbou-
wen. Daarbij komt het in de praktijk
steeds meer voor dat jeugdwerkorga-
nisaties materialen met elkaar uitwis-
selen. Dit bespaart veel tijd en geld.
Jeugdwerk Limburg speelt hier een be-
middelende en initiërende rol in.

Ondersteuning op maat
Een bij Jeugdwerk Limburg aangeslo-
ten jeugdwerkorganisatie wil tijdens
haar activiteitenweek voor tieners een
GPS-tocht opzetten. Men weet echter
niet hoe dit aan te pakken en welke ap-
paratuur hiervoor het meest geschikt
is. Jeugdwerk Limburg heeft een des-
kundige geregeld die samen met de
betreffende vrijwilligers deze activiteit
heeft opgezet en uitgevoerd.

Nieuw veiligheidsvignet
In samenwerking met Jong Nederland
Limburg en Jongerenvereniging KPJ
Limburg heeft Jeugdwerk Limburg een
nieuw veiligheidsvignet ontworpen.
De bijbehorende checklist ter verkrij-
ging van dit vignet wordt momenteel
uitgewerkt. Bij het vignet wordt een
certificaat verstrekt waarop de criteria
zijn vermeld waaraan de betreffende
jeugdwerkorganisatie dient te voldoen
om dit veiligheidsvignet te bemachti-
gen. Het veiligheidsvignet is telkens
geldig voor een periode van drie jaar.
Voor verlenging van deze termijn vindt
een hertoetsing plaats. 

VOG
Jeugdwerk Limburg blijft de ontwikke-
lingen ter verkrijging van een gratis
VOG op de voet volgen. Zodra naar
verwachting begin 2015 de definitieve
procedure bekend is, zal deze worden
gepubliceerd via de daarvoor be-
stemde communicatiekanalen als de
website www.jeugdwerklimburg.nl,
Flits en Digitale Nieuwsbrief.
De VOG is nu ook al voor vrijwilligers
die met jeugdigen werken gratis te
verkrijgen, zij het met een wat om-
slachtige procedure, via Steunpunt
Kindervakanties (www.steunpuntkin-
dervakanties.nl).

Kindervakantiewerk 
Jeugdwerk Limburg heeft een klein
onderzoek gehouden onder alle aan-
gesloten KVW-groepen. De resultaten
worden in deze FLITS gepubliceerd.
Jeugdwerk Limburg wil Kindervakan-
tiewerk meer in de publiciteit brengen
om daarmee het grote maatschappe-
lijke belang van deze vorm van jeugd-
werk voor de leefbaarheid van wijken
en dorpen in beeld te brengen.
Op zaterdag 2 augustus heeft een uit-
gebreid artikel over Kindervakantie-
werk in Dagblad de Limburger en
Limburgs Dagblad gestaan. Naast en-
kele aangesloten KVW-groepen heeft
ook Jeugdwerk Limburg een bijdrage
geleverd aan de totstandkoming van
dit artikel.
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De leukste activiteit van KiVaKeMo
is op de dinsdag tijdens hun KVW-
week. Op deze dag vinden de sport-
clinics en de sport-gerelateerde
spellen plaats. Alle deelnemers, 
dit jaar zo’n 350, beginnen in de
grote tent. Daar doen ze iedere dag
de warming-up met een vervolg op
het thema Grieken en Romeinen,
waarmee op maandag gestart is.
Voor deze dinsdag is daarom 
gekozen voor de Olympische Spelen. 
Vervolgens zijn de groepen 4 tot en
met 8 met hun eigen leiding de hele
dag bezig met sporten. Onder bege-
leiding van externe vrijwilligers van
sportverenigingen uit Weert maken
de groepjes middels een roulatiesys-
teem kennis met: handbal, basket-
bal, dans, breakdance, judo, tennis,
hockey, voetbal en atletiek. 

De kinderen van
groep 1 tot en met
3 vertrekken met
een heuse dubbel-
dekker naar een
sporthal in de
buurt. Omdat
deze kinderen niet zo’n grote span-
ningsboog hebben, zijn er korte spel-
letjes uitgezet. Zo leren de kinderen
sporten middels motorische oefenin-
gen. In de gymzaal legt de leiding nog
eens uit wat er die dag gaat gebeuren.
In een vierkant circuit is er een aantal
spellen uitgezet, zoals: springen over
banken en door hoepels, werken met
een parachute, gooien met de bal, el-
kaar naar de overkant dragen, lopen
door de rupsband enzovoort. De af-
sluiting is met een officiële medaille
uitreiking. 
Heel belangrijk voor KiVaKeMo is de

lichamelijke en geestelijke veiligheid.
Die wordt gewaarborgd door de per-
fecte voorbereiding, de mooie locatie,
maar vooral door de enthousiaste vrij-
willigers, herkenbaar in hun rode en
gele T-shirts.  Dit jaar is er zelfs gestart
met ondersteunende leiding van 14
jaar; de groene T-shirt groep.  

De leukste activiteit van Kindervakantiewerk
Keent-Moesel Weert

Knalfilmfestival
Jeugdwerk Limburg organiseert samen
met JongNL Limburg op de zondagen
28 september (Elsloo) en 5 oktober
(Panningen) het jaarlijkse Knalfilmfes-
tival. Tieners, in de leeftijd van 12 tot
en met 15 jaar, leren en ervaren hoe
een film tot stand komt. Ze zorgen zelf
voor de opnames met daarvoor ge-
schikte camera’s. Ter afsluiting wor-
den alle zelf geproduceerde filmpjes
gezamenlijk bekeken en becommenta-
rieerd. 

Dabbere Dodo’s
Jeugdwerk Limburg gaat samen met
Kinderfonds Dappere Dodo’s activitei-
ten ontwikkelen en uitzetten die be-
trekking hebben op de omgang tussen
kinderen. Kinderen ervaren dat niet ie-
dereen in dezelfde situatie hetzelfde
handelt en reageert. Leuke en speelse
activiteiten moeten ervoor zorgen dat
men meer begrip krijgt voor elkaar.
Zodra de activiteiten concreet zijn, zul-
len ze worden gepubliceerd.

Natuureducatie
Jeugdwerk Limburg ontwikkelt samen
met Natuurmonumenten activiteiten
die voor jeugdwerkorganisaties inte-
ressant en leuk kunnen zijn om te
doen. Er zullen activiteiten komen
voor de diverse leeftijdsgroepen. Het
is voor kinderen en tieners leuk om op
een actieve wijze bezig te zijn met de
natuur. Zowel op locatie als ook door
natuurcentra te bezoeken. Voor meer
informatie en leuke ideeën zie
www.natuurmonumenten.nl/oerrr.

Vertrouwenspersoon ongewenste
intimiteiten
Jeugdwerk Limburg heeft in samen-
werking met enkele jeugdwerkorgani-
saties protocollen opgesteld ter
voorkoming van ongewenste situaties.
In een aantal gevallen fungeert Jeugd-
werk Limburg als vertrouwensper-
soon. Vrijwilligers kunnen contact
opnemen voor algemeen advies, maar
ook naar aanleiding van een voorval.
Het is voor vrijwilligers belangrijk om

even met iemand, die los staat van de
eigen organisatie, te kunnen overleg-
gen.

Loverboys
De loverboys problematiek is helaas
nog steeds erg actueel. Ook binnen je
jeugdwerkorganisatie kun je hier als
vrijwilliger mee worden geconfron-
teerd. Hoe herken je de symptomen
van dit probleem en hoe kun je het
slachtoffer helpen. Welke weg kun je
bewandelen? Jeugdwerk Limburg gaat
samen met Jongerenvereniging KPJ
Limburg een informatieavond organi-
seren voor vrijwilligers die werkzaam
zijn in het jeugd- en jongerenwerk.

Voor meer informatie of vragen over
bovenstaande items kan te allen tijde
contact worden opgenomen met het
Jeugdwerk Limburg kantoor. 



KVW Bocholtz
Elk jaar verzorgen de vrijwilligers van
KVW Bocholtz een fantastische kamp-
week op het sportcomplex van Bocholt-
zerheide.  Aan dit kamp nemen zo’n 165
kinderen van de basisschool deel. En
vanaf 15 jaar kun je jeugdleiding worden
en daaraan doen ruim 50 jongeren mee.
De kinderen slapen in tenten. Er is een
circustent, keukentent, maar ook een
snoeptent. De verkoop van snoep ge-
beurt nog tegen vooroorlogse prijzen. Je
kunt snoep kopen van 2 cent, 5 cent of 10
cent. Het duurste wat je er kunt kopen is

iets van 20 cent. Het kamp loopt van
maandag tot en met vrijdagmiddag. Dan
gaan de kinderen naar huis. Om 17.00
uur keren ze weer terug samen met hun
ouders om de week af te sluiten met een
gezamenlijke barbecue. De kinderen be-
talen kampgeld inclusief de barbecue en
de ouders kopen voor zichzelf een bar-
becue pakket. Met het kampgeld alleen
kun je dit alles niet bekostigen. Daarom
sluit de organisatie al jaren via persoon-
lijke contacten een contract af met de
plaatselijke middenstand. Men kan dan
een bepaald bedrag sponsoren, waar-

Marion’s tips voor extra euro’s
Omdat met alleen de deelnemersbijdrage en het gemeentelijk subsidie de activiteiten vaak niet kunnen worden 
bekostigd, zijn clubs steeds op zoek naar extra inkomstenbronnen. Jeugdwerk Limburg reikt in deze rubriek tips aan
om extra euro’s te vergaren. Voor deze FLITS vergaarde Marion Binneveld weer enkele tips van onze eigen leden.

1. Fiches verzamelen
Alle deelnemers zitten in een kring en
krijgen 10 fiches. Kies een van de deelne-
mers uit en vraag wat hij/zij nog nooit
heeft gedaan, bijvoorbeeld ‘Ik ben nog
nooit naar Disneyland geweest’ of ‘Ik
heb nog nooit Sushi gegeten’. Als ie-
mand uit de groep dat wel gedaan heeft,
geeft die de persoon in het midden een
fiche. Wie aan het eind van het spel de
meeste fiches heeft, is de winnaar.

2. Gekleurde snoepjes
Geef een kom kleine, in gekleurd papier
verpakte snoepjes door. Iedere deelne-
mer mag er een zelf gekozen aantal
snoepjes uitnemen, maar niet opeten. Ze
leggen de snoepjes voor zich neer. Voor
ieder snoepje dat ze gepakt hebben, ver-
tellen ze iets over zichzelf en gooien het
snoepje daarna terug in de kom. Als ie-
dereen klaar is, ga je de kring rond met
de vraag: Wat weet je nog van wat de
anderen verteld hebben? Ieder mag om

De leukste ice-breaking games 
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voor een nota toegestuurd wordt. Een
touringcarbedrijf stelt gratis de bussen
ter beschikking. 

de beurt antwoorden. Is het antwoord
correct dan mag die persoon een snoepje
pakken en opeten.

3. Bang, bong
De groep staat in een kring met het ge-
zicht naar elkaar toe. Kies een persoon
uit die ‘IT’ is en gewapend met een zo-
genaamd waterpistool. (de hand naar
voren gericht als een soort pistooltje) IT
richt op iemand in de cirkel en zegt
‘bang’ of ‘bong’. Als hij ‘bang’ zegt,
steekt de persoon snel zijn armen in de
lucht. Zegt IT ‘bong’ dan beweegt de
deelnemer niet. Als iemand verkeerd
reageert gaat hij zitten. Hoe sneller het
spel gaat, hoe sneller de mensen af zijn.

4. Wat is het donker
Vertel de groep dat dit een spel is om de
intelligentie, coördinatie en de vaardig-
heid om opdrachten juist uit te voeren is.
Zeg dan: Til je linkerhand op en wijs met
je wijsvinger naar rechts omhoog. 

Til daarna ook je rechterhand op en wijs
naar links omhoog. Laat dan je linker-
hand een beetje zakken en vervolgens je
rechterhand.  Doe nu je ogen dicht. 
Na een momentje zeg je heel onnozel:
‘Donker hè!’

5. Vind je de buren leuk?
Iedereen zit op een stoel in een cirkel.
Een speler staat in het midden van de 
cirkel en vraagt aan een andere speler:
‘Vind je je buren leuk?’ Deze kan ja of
nee antwoorden. Als het antwoord nee
is, wisselen de twee spelers naast hem
zo snel mogelijk van plaats. De speler in
het midden probeert een van de twee
vrije stoelen te pakken. Is het antwoord
ja, dan zegt hij ‘Ik vind mijn buren leuk,
maar ik houd niet van mensen die witte
schoenen dragen’. 
Dan moet iedereen die witte schoenen
draagt opstaan en probeert de speler van
een van hen de stoel te pakken. Wie
geen stoel meer heeft, gaat vervolgens
in het midden staan. Het spel begint
weer opnieuw.
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dansend bewegen als takken in de wind
nodig radio of cd-speler; droge herfstbla-
deren
Een vrolijke bomendans als het buiten
donker en somber is. Zoek op de radio
naar een zender met rustige muziek of
draai een cd met klassieke muziek. De kin-
deren stellen zich op in een rustige ruimte
en doen hun ogen dicht. Ze stellen zich
voor dat ze een boom zijn. De voeten zijn
de wortels en zitten stevig in de grond. De
armen zijn de takken en die bewegen
zachtjes in de herfstwind op de melodie
van de muziek. Als het ritme van de mu-
ziek sneller gaat, mag ook het hele lichaam
bewegen, maar de voeten moeten op hun
plaats blijven.

Slakkenbak, een slak als huisdier
nodigglazen pot; deksel of plastic folie;
zand; stenen; boomschors; takjes met bla-
deren
A In de herfst, vooral bij regenachtig weer,
zie je veel slakken. Je vindt ze in de tuin,
onder bladeren, een stapel hout of onder
stenen. Het is leuk om de slakken te gaan
zoeken en ze een tijd lang als 'huisdier' te
observeren. Vul een glazen potje met wat
zand en leg er stenen, takjes, bladeren en
boomschors in. Plaats de slak voorzichtig
in de pot en maak gaatjes in het deksel of in
de folie (met elastiekje) waarmee je de pot
afdekt. Zet het potje niet in de zon en geef
de kinderen de instructie mee naar huis dat
slakken sla, fruit en groente eten. Ook
moeten oude etensresten en poepjes af en
toe uit het potje verwijderd worden. De
slak vindt het fijn om elke dag met een
plantenspuit besproeid te worden. Door
het spuiten met water wordt de slak leven-
dig en is ze goed te bekijken.

Natte voeten, springen in waterplassen
Welk kind houdt niet van spingen in wa-
terplassen? De natte herfst leent zich uit-
stekend om hier een spelletje van te
maken. Trek laarzen aan en ga na een re-
genbui lekker naar buiten. Kies een paar
flinke waterplassen en laat de kinderen
hier omheen gaan staan. Ze geven elkaar
de hand en proberen een ander in de plas
te trekken, 'natte voeten' dus.

Vangertje, niet gevangen worden
nodigeikels; stukjes touw van 30 centime-
ter; dobbelsteen en beker
Een spel om samen binnen te spelen. Het
gaat hierbij vooral om snel reageren. Maak
het uiteinde van elk touwtje aan een eikel
vast; gebruik eventueel een stukje plak-
band als extra bevestiging. Leg een brood-
plank op tafel. Rangschik hierop de eikels
in een groepje bij elkaar, met de touwtjes
richting deelnemers. Er is één vanger met
een beker en een dobbelsteen. Zodra de
vanger zes gooit mag hij proberen om met
de beker een eikel te vangen. Voor de spe-
lers met de touwtjes is het dus zaak om dan
snel de eikels van de plank te trekken. Wie
overblijft heeft gewonnen.
variatie
Andere spelregels zijn ook mogelijk. Bij-
voorbeeld een 'vanger met een pot'. Elke
deelnemer krijgt drie walnoten, tamme
kastanjes of beukennootjes. Word je ge-
vangen dan moet je bijvoorbeeld een wal-
noot in de pot doen. Wie zijn touwtje te
snel wegtrekt, moet ook een walnoot in de
pot doen. En de overblijver krijgt een wal-
noot als beloning. Ja, en wie blut is, is na-
tuurlijk af.
variatie 
Verder kan je bij dit spel de eikels vervan-
gen door kurken die in aluminiumfolie ge-
wikkeld zijn. Deze glimmende kurken zijn
dan vissen die aan de beker proberen te
ontsnappen.

Boompje wisselen, hollen tussen 
vallende bladeren
Het spel boompje wisselen heeft een heel
aparte bekoring in een herfstbos als de bla-
deren vallen. Zoek een plek met een
groepje bomen bij elkaar. Er is één boom
minder dan er deelnemers zijn. Op een
(fluit)signaal kiezen de deelnemers een
boom. Bij een volgend signaal moeten ze
een andere boom te pakken zien te krij-
gen. Maar ook degene die géén boom
heeft, probeert en een boom te 'pakken'.
Voor de deelnemers dus zaak om heel snel
te zijn.

Bladeren krassen, kras de bladeren te
voorschijn
nodigherfstbladeren; wit tekenpapier;
kleurpotloden of wasco; schaar en lijm;
eventueel rietjes; kastanjes of eikels
Zoek in het bos zoveel mogelijk herfstbla-
deren van verschillende loofbomen. Maak
groepjes van de bladeren met dezelfde
vorm en leg de bladeren in volgorde van
klein naar groot. Zoek vlakke en droge
bladeren uit en leg ze ondersteboven
onder een vel tekenpapier. Druk met een
hand het papier en het blad vast en kras
hier overheen met een kleurpotlood of
wasco. Hierbij worden de omtrek en de
nerven van het blad zichtbaar. Zoek de
naam van de boom waarbij het blad hoort
en schrijf deze erbij.
variatie 
Knip de gekraste bladeren uit het papier en
bevestig ze met lijm aan een dode tak of op
een boom die op een stuk karton is gete-
kend. Op deze manier maken de kinderen
hun eigen herfstkunstwerkje. De papieren
bladeren kunnen ook aan een draad gere-
gen worden, telkens afgewisseld met bij-
voorbeeld stukjes van groene rietjes, een
kastanje of een eikel (gaatjes erin boren).

Bonte herfstboom, herfststukje als 
blikvanger
nodig stevig karton; takken; toilet- of
keukenrollen; touw; verf en kwasten
Laat de kinderen de toilet- of keukenrollen
verven en als deze droog zijn aan een touw
rijgen. Dit worden later de takken van de
herfstboom. Vorm van een stuk karton een
stevige koker. Deze koker kan worden ge-
verfd of aangekleed met rotspapier (papier
met een bepaalde print). Druk in de koker
een bal klei, waarin een of meerder takken
gestoken kunnen worden. De zelfvervaar-
digde takken van rollen en touw, kunnen
geleid worden langs de echte takken.
Hierna kan de herfstboom worden aange-
kleed met echte bladeren of papieren bla-
deren (zie bladeren krassen).

Bron: SamenSpelen JongNL.

De leukste herfstspellen voor kinderen
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Veiligheid in het 
jeugd- en jongerenwerk
Een veilige werkomgeving voor vrijwilli-
gers en veilige activiteiten zijn ook bin-
nen het jeugd- en jongeren heel erg
belangrijk. Ouders en verzorgers gaan
ervan uit dat binnen de organisatie alles
goed is geregeld. Daarbij gaat het niet al-
leen over een brandveilig gebouw of een
veilige fietstocht, maar ook over sociale
veiligheid. De jeugdige deelnemers
moeten zich veilig voelen binnen de
groep en ouders en verzorgers moeten
erop kunnen vertrouwen dat hun kinde-
ren in goede handen zijn. Maar ook voor
de vrijwilligers moet alles in orde zijn,
zodat zij hun werk goed en met veel ple-
zier kunnen doen.

Het activiteitenaanbod
De drie provinciale jeugdwerkorganisa-
ties bieden hun lidorganisaties een aantal
diensten aan om de veiligheid binnen
hun organisatie op een hoger niveau te
brengen. Aan veilige organisaties wordt
het Veiligheidsvignet verstrekt, waar-
mee zij kunnen laten zien dat ze hun
zaken goed op orde hebben.
Het dienstenaanbod bestaat uit een
groot aantal workshops, een digitale vei-
ligheidsmap over de meest uiteenlo-
pende thema’s én natuurlijk de advi-
sering door bij het opzetten van het vei-
ligheidsbeleid. Meer informatie vind je
op de websites van de drie organisaties.

Programma Week van de Veiligheid
Van maandag tot en met donderdag zijn
er elke avond twee workshops. Op
maandag en dinsdag in Panningen en op
woensdag en donderdag dezelfde work-
shops in Berg aan de Maas. Op vrijdag-
avond is er een live ontruimingsoefening
in Hunsel met uitleg over het calamitei-
tenplan.

Programma week van de veiligheid

19.30 - 19.45 inloop en opening
19.45 - 21.45  workshops
21.45 - 22.00 afsluiting en presentatie
veiligheidsvignet voor jeugdwerk

Maandag 3 november Panningen
workshops
• Risico-inventarisatie & Evaluatie
• Reanimatie

Dinsdag 4 november Panningen
workshops
• Omgaan met ongewenst gedrag
• In veilige handen

Woensdag 5 november Berg a/d Maas
workshops
• Risico-inventarisatie & Evaluatie
• Reanimatie

Donderdag 6 november Berg a/d Maas
workshops
• Omgaan met ongewenst gedrag
• In veilige handen

Vrijdag 7  november Hunsel
van 19.30 - 22.00 uur
Uitleg over het opzetten van een 
calamiteitenplan en daarna een 
ontruimingsoefening met aansluitend
een evaluatie.

Week van de Veiligheid 3 tot en met 7 november
JongNL Limburg, Jongerenvereniging KPJ Limburg en Jeugdwerk Limburg organiseren van 3 tot en met 7 november
de Week van de Veiligheid. In deze week wordt het thema Veiligheid extra onder de aandacht gebracht van de 
Limburgse jeugd– en jongerenwerkorganisaties. Dit gebeurt met een viertal workshops in Panningen en 
Berg aan de Maas en een ontruimingsoefening in Hunsel.

Nieuw veiligheidsvignet
Tijdens de veiligheidsweek zal elke
dag het nieuwe veiligheidsvignet 
worden gepresenteerd.
Jongerenvereniging KPJ Limburg, 
JongNL  Limburg en Jeugdwerk Lim-
burg hebben het oorspronkelijke vei-
ligheidsvignet gemoderniseerd. 
Voor het verkrijgen van het veilig-
heidsvignet wordt een veiligheids-
check aangevraagd. Aan de hand van
een checklist wordt vastgesteld wat er
al allemaal al geregeld is en wat er nog
dient te gebeuren. De organisatie
wordt geadviseerd over de aanpak van
de verbeterpunten. 
Als gebleken is dat de jeugdwerkorga-
nisatie haar activiteiten op verant-
woorde en veilige wijze organiseert en
uitvoert, wordt het veiligheidsvignet
toegekend. Dan wordt het certificaat
met bijbehorend bordje uitgereikt. Het
certificaat heeft een geldigheidsduur
van drie jaar. Daarna vindt desgewenst
een hertoetsing plaats.

Aanmelden activiteiten 
Veiligheidsweek
Vrijwilligers van organisaties die zijn
aangesloten bij JongNL Limburg,
Jongerenvereniging KPJ Limburg en
Jeugdwerk Limburg kunnen gratis
deelnemen. Inschrijven is mogelijk tot
27 oktober via hun eigen organisatie.
Andere vrijwilligers betalen 10 euro
per persoon. Na inschrijving ontvang
je aanvullende informatie en een rou-
tebeschrijving.
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de workshops
workshop
Omgaan met ongewenst gedrag
Binnen je groep zijn er altijd wel enkele
deelnemers die zich anders gedragen
dan de rest. Vervolgens zal de groep op
een bepaalde manier daarop reageren en
is de kans groot dat sommige kinderen
hiervan de dupe worden. Meestal gaat
dit ten koste van de sfeer binnen de
groep. Als leider(ster) voel je je vaak
machteloos in zo’n situatie.
In deze workshop leer je objectief naar
kinderen en tieners te kijken. Met de
aangereikte aanpak kun je beter reage-
ren op voor jou moeilijke situaties, het-
geen de sfeer in de groep ten goede zal
komen.
Er zal een spel worden gespeeld over
persoonlijke reacties in specifieke situa-
ties. Je hoort ook hoe andere deelnemers
in moeilijke situaties problemen probe-
ren op te lossen en met welk resultaat.
Met een juiste aanpak bevorder je niet
alleen de sfeer, maar ook de sociale vei-
ligheid in de groep.

workshop
Reanimatie, moet je kunnen!!
Elke week worden 300 Nederlanders
getroffen door een hartstilstand. Op dit
moment overleeft maar 5 tot 10 procent
van deze mensen. Dat zijn schrikbarende
cijfers. Morgen kun je getuige zijn van
een hartstilstand. Zorg ervoor niet een
hulpeloze toeschouwer te zijn. Wacht
niet af tot je dit overkomen is waarna je
besluit een cursus reanimatie te gaan
volgen maar begin meteen! Wij bieden
je de kans!
Tijdens de workshop Reanimatie geven
we kort uitleg over de defibrillator
(AED). Verder vertellen we, op een
leuke manier, over het hoe en waarom
van reanimeren en oefenen we de tech-
niek van het reanimeren.  Met de opge-
dane kennis en vaardigheden krijg je
meer zelfvertrouwen om jezelf verder te
trainen in het gebruik van een AED en
het toepassen van hartmassage.
Omdat jij als vrijwilliger in het jeugd-
werk met kinderen actief bent en daar-
door een grotere kans hebt om met een

workshop
Risico-inventarisatie & Evaluatie
Met een Risico-inventarisatie en –evalu-
atie organiseer je veilige activiteiten
Je organiseert samen met een groep en-
thousiaste collega-vrijwilligers activitei-
ten voor je organisatie. Daarbij is het
belangrijk dat je alles goed hebt gere-
geld en dat de veiligheid goed geborgd is
In deze workshop leer je beter planmatig
de veiligheidsaspecten in kaart te bren-
gen en weet je hoe je hier verbeteringen
in kunt aanbrengen. 
Er wordt uitgelegd hoe je een risico-in-
ventarisatie (RI&E) en werkplan maakt.
Ook wordt uitgelegd hoe je dit het beste
kunt inpassen binnen je eigen organisa-
tie. Je gaat praktisch aan de slag met het
maken van risico-inventarisaties. In deze
workshop komen ook de (goede) werk-
omstandigheden voor je vrijwilligers aan
de orde. Deze bepalen voor een groot
deel of vrijwilligers graag binnen je 
organisatie willen werken. Verder zal
worden ingegaan op de onderwerpen
Bedrijfshulpverlening en Calamiteiten-
plan.

Vrijdag 7 november
Calamiteitenplan en 
ontruimingsoefening
Als jeugdwerkorganisatie doe je er alles
aan om de risico's op ongelukken te ver-
kleinen. Toch kunnen er altijd onver-
hoopt noodsituaties ontstaan. In zulke
paniekgevallen is het belangrijk om te
weten welke maatregelen getroffen
moeten worden om jezelf, de vrijwilli-
gers en deelnemers in veiligheid te bren-
gen. Dit beschrijf je in een noodplan. Je
krijgt uitleg over hoe je zo’n noodplan
opstelt en wat er precies in moet staan.
Vragen die onder andere aan de orde
komen: Is er een calamiteitenplan en zijn
de vrijwilligers hiervan op de hoogte?
Weet iedereen wat hij moet doen en
waar de vluchtroutes zijn. Waar zijn de
blus- en EHBO-middelen? Hoe werkt
de alarmering? Vervolgens wordt tij-
dens een tieneractiviteit van KPJ Hunsel
een noodsituatie in scène gezet en vindt
een ontruimingsoefening plaats. Deze
oefening wordt na afloop samen geëva-
lueerd.

         

         

    

kind in nood geconfronteerd te worden
gaan we ook in op reanimeren bij kinde-
ren. Je leert dat een kind nog beter ge-
holpen kan worden wanneer het anders
benaderd wordt dan een volwassene. 
De gezamenlijke jeugdorganisaties in
Limburg achter de slogan: Jeugdleiders
moeten kunnen reanimeren!! Pak die
kans en neem deel aan deze mini-cursus.
De workshop wordt geleid door een er-
kende instructeur met kennis en affini-
teit met het jeugd- en jongerenwerk.

workshop
Methodiek In Veilige Handen 
ter voorkoming van seksueel 
misbruik
Het zorgen voor een veilige omgeving
waarin kinderen en jongeren kunnen
groeien en bloeien is heel belangrijk. En
dan gaat het niet alleen om een fysiek
veilige (speel) omgeving en veilige ma-
terialen, maar ook om het voorkomen
van seksueel misbruik.
De schade die seksueel misbruik aanricht
is groot. Allereerst bij de slachtoffers,
maar ook bij de vrijwilligersorganisatie
waar het plaatsvond. Het kan leden kos-
ten, het plezier bederven en de presta-
ties van kinderen/jongeren
verminderen. Het is dus van groot be-
lang om te voorkomen dat minderjarigen
in het vrijwilligerswerk seksueel mis-
bruikt worden, dat staat vast. Maar hoe
doe je dat binnen een vereniging of vrij-
willigersorganisatie? Als antwoord op
die vraag ontwikkelde Vereniging NOV
(Nederlandse Organisaties Vrijwilligers-
werk) in opdracht van het Ministerie van
Justitie een stappenplan dat begint bij het
bespreekbaar maken binnen het bestuur
en eindigt bij het voorlichten van alle be-
trokkenen over de maatregelen die zijn
genomen om de kans op seksueel mis-
bruik zo klein mogelijk te maken. 
In deze workshop leer je de eerste stap-
pen om achter de schermen alles zo te
regelen dat minderjarigen echt in veilige
handen zijn binnen het jeugdwerk. 
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Kinderspeeldorp Pee Wee Posterholt 
M’tricht – Pee Wee : 51Km = 45 min.       Kerkrade – Pee Wee : 37Km = 40 min. 

Heerlen – Pee Wee : 31Km = 40 min.       Sittard – Pee Wee : 20Km = 30 min. 

VOLGENS VEEL MENSEN “ DE GEZELLIGSTE EN MOOISTE SPEELTUIN” 

Onbeperkt Koffie/thee voor !2,50  www.peewee.nl 
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Poppentheater Kris-Kras verzorgt poppenkast
en goochelvoorstellingen voor kinderen van 

4 tot 9  jaar. Poppenkast kan zowel binnen als buiten
worden opgesteld. Duur programma is 60 minuten.

Informatie programma en prijzen:
www.kris-kras.nl • info@kris-kras.nl  
Telefoon 0492-463328 of 06-22002586

JEUGDWERK LIMBURG WORKSHOPS • VINDEN EN BINDEN VAN VRIJWILLIGERS   •    OP  ZOEK NAAR NIEUWE

BESTUURSLEDEN   •   WERVEN VAN NIEUWE LEDEN   •   LEIDING GEVEN AAN GROEPEN   •   OMGAAN MET ON-

GEWENST GEDRAG   •   OMGAAN MET ADHD EN VORMEN VAN AUTISME  •  WEERBAARHEID   •   OMGAAN

MET ONGEWENSTE INTIMITEITEN   •   SAMENWERKEN IN EEN TEAM   •  ONDERHANDELEN   •    VERGADEREN

PROGRAMMEREN   •   TEAMBUILDING   •  TIENERACTIVITEITEN   •   GOED VOORBEREID OP KAMP OF BIVAK

VEILIGHEID EN KWALITEIT MET ARBOBELEID   •   HYGIENISCHE VOEDSELBEREIDING (HACCP)  •  (BEDRIJFS)

HULPVERLENING VOOR VRIJWILLIGERS IN HET JEUGD- EN JONGERENWERK   •   OPSTELLEN ONTRUIMINGS-

EN NOODPLANNEN   •  REANIMATIE   •  INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK    •   SCHMINKEN

DISKJOCKEY   •  BUITENSPELEN   •   KNUTSELEN   •   BEELDENDE KUNST   •   SPELEN MET GPS   EENVOUDIG EEN

VIDEOFILM MAKEN   •   SPONSORING   •   DJEMBEE   •   PERCUSSIE   •   ZELF JE WEBSITE   BOUWEN    •   KNOPEN

EN SJORREN   •  TONEEL MET TIENERS (KINDEREN)   •   VERTELLEN   •    HERHALING (BEDRIJFS)HULPVERLENING

VOOR VRIJWILLIGERS IN HET JEUGD- EN JONGERENWERK   •   BEWEGEN MET JEUGD   •   DANSEN MET KINDE-

REN/JONGEREN   •   CAPOEIRA   •   ZUMBA   •   STREETDANCE   •   GRAFFITI  • EN NOG VEEEEEEEEEEEEL MEER
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In de wolken
De kunst én wetenschap van het vliegen in een origineel wolkendecor!

  

5/04 - 31/10/2014 
Kattevennen-Cosmodrome

Genk - Belgisch Limburg

Meer info: www.cosmodrome.be

KIDSTIP
Ga op avontuur 

met Samir 
de Vliegenier!
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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

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (Drank- en Horecawet)
Communicatieve trainingen: Samenwerken, onderhandelen, 

conflicthantering, vergaderen, enzovoort
Weerbaarheidstrainingen volgens het Rots en Water perspectief

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

Op de Baant 22, 6112 BA St. Joost
www.henkclaessen.nl • info@henkclaessen.nl

telefoon 0475-410386 • fax 0475-410580

Lid worden van 

Jeugdwerk Limburg?

Jeugdwerk Limburg is een vereniging
van 120 door vrijwilligers gerunde
jeugd- en jongerenwerkorganisaties
in Limburg.

Dit zijn jeugdwerkorganisaties die 
wekelijks clubwerk en andere 
activiteiten voor kinderen en tieners 
organiseren, maar ook kinder-
vakantiewerkorganisaties.

Jeugdwerk Limburg is een vraag-
gerichte organisatie. Zij ondersteunt
met haar activiteiten de lokale vrijwilli-
gers bij de uitvoering van hun werk.
Zo zijn er de adviseurs van Jeugdwerk
Limburg. Zij dienen als vraagbaak en
kunnen antwoord geven op vele vra-
gen. Daarnaast heeft Jeugdwerk Lim-
burg een breed scholingsaanbod, dat
bestaat uit meer dan 50 verschillende
workshops. Deze kunnen desgewenst
ook op maat worden aangeboden 
binnen de eigen jeugdwerkorganisatie.
Naast activiteiten voor vrijwilligers is er
in Noord- en Midden-Limburg jaarlijks
de regionale spellendag Rollebol voor
de jeugdleden van de organiserende
clubs.
Het lidmaatschap van Jeugdwerk 
Limburg kost € 89,00 per jaar, voor 
kindervakantiewerk organisaties 
bedraagt de contributie € 36,00 per jaar.
Leden krijgen een aantal zaken gratis,
zoals FLITS en ander informatiemateri-
aal én het contact met
de jeugdwerk-
adviseur. Voor
scholingsactiviteiten
en uitgebreider 
advies wordt een 
betaalbaar tarief gevraagd.

Meer informatie vind je op de website
en bij het Jeugdwerk Limburg kantoor
in Roermond, telefoon (0475) 31 51 51
of e-mail info@jeugdwerklimburg.nl.
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Werk aan uw business,
met IdéActive als

automatiseringspartner

IdéActive BV ICT
Baandert 20

6136 ER Sittard
046-4200771

www.ideactive.nl

Van alle kanten bekeken

Koenen en Co is dé vooruitstrevende 

totaaladviseur voor zakelijk Zuid-Nederland. 

Samen met u bekijken onze adviseurs 

alle kanten van uw bedrijf om zo te komen 

tot een succesvolle oplossing. Meer weten?  

Kijk op www.koenenenco.nl

Organisatiebureau
voor opleidingen

BedrijfsHulpVerlening-
EHBO-hartreanimatie-AED

Eerste hulp bij waterongelukken

Heidepark 6, 
6051 GN  Maasbracht

tel./fax (0475) 46 46 07
e-mail

info@organisatiebureau-help.nl
internet

www.organisatiebureau-help.nl



Het thema Verzekeringen houdt besturen
van vrijwilligersorganisaties voortdurend
bezig. De grote vraag is welke verzeke-
ringen je nu wel of niet moet afsluiten.
Een groot deel van die onduidelijkheid is
nu weggehaald met een gezamenlijk ini-
tiatief van de Rijksoverheid en de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), met als doel dat alle vrijwilligers
in Nederland tijdens hun werk verzekerd
zijn. Dit heeft ertoe geleid dat de meeste
gemeenten inmiddels lokale vrijwilligers-
verzekeringen hebben afgesloten. Onge-
veer 300 gemeenten hebben zich via de
VNG verzekerd. Daarnaast hebben 100
gemeenten een vrijwilligersverzekering
via andere aanbieders en een kleine min-
derheid van de gemeenten heeft (nog)
niets. Een andere aanbieder is bijvoor-
beeld Vrijwilligersnet Nederland.
Vraag daarom bij je gemeente na of en
welke collectieve vrijwilligersverzeke-
ring zij heeft afgesloten. Op de website
van de aanbieder vind je alle verdere de-
tails.

Voor wie is de 
vrijwilligersverzekering?
Het doel van de zoge-
naamde Vrijwilligerspolis is
de risico's van vrijwilligers
bij de uitoefening van hun
taken te verzekeren. Kort-
weg: de vrijwilligers vrijwa-
ren van 'toestanden'. Verder
is er een module opgeno-
men waarbij ook organisa-
ties gevrijwaard worden van
risico's en aansprakelijkhe-
den van en voor hun vrijwil-
ligers.
Via het gemeentefonds krij-
gen gemeenten geld voor
het betalen van de kosten
van deze Vrijwilligerspolis.
Voor vrijwilligersorganisa-
ties zijn hieraan geen kosten
verbonden. Ook aanmelden

of registreren van vrijwilligers voor de ver-
zekering is niet nodig, want de verzekering
geldt voor álle vrijwilligers in de gemeente,
die in enig organisatorisch verband onver-
plicht en onbetaald werkzaamheden ver-
richten ten behoeve van anderen en/of de
samenleving waarbij een maatschappelijk
belang wordt gediend. De verzekering
geldt ook voor een vrijwilliger uit een ver-
zekerde gemeente die in een onverzekerde
gemeente vrijwilligerswerk gaat doen.

Uit welke verzekeringen bestaat de 
Vrijwilligerspolis?
• Ongevallen en Persoonlijke Eigendom-

menverzekering voor Vrijwilligers 
• Aansprakelijkheidsverzekering voor 

Vrijwilligers
• Verkeersaansprakelijkheidsverzekering

voor Rechtspersonen
• Aansprakelijkheidsverzekering voor

Rechtspersonen
• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzeke-

ring voor Vrijwilligers
• Rechtsbijstandverzekering voor 

Vrijwilligers

De aansprakelijkheidsverzekering van de
organisatie NIET opzeggen
Opzeggen van de aansprakelijkheidsverze-
kering is niet verstandig, omdat een vereni-
ging/stichting ook het risico loopt
aangesproken te worden voor gebeurtenis-
sen die niet direct het gevolg zijn van of ver-
band hebben met vrijwilligerswerk. Denk
bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor
het gebouw (dakpan die op het hoofd van
een bezoeker valt), of een bezoeker van je
clubgebouw die van de (defecte) barkruk
valt. Verder heeft een vereniging naast vrij-
willigers ook leden. Als een lid schade toe-
brengt aan een derde kan de vereniging ook
aangesproken worden.

Secundaire dekking
Voor alle verzekeringen (behalve de Onge-
vallenverzekering) geldt dat zij een secun-
daire dekking hebben. De Vrijwilligerspolis
is dus een aanvullende verzekering, de
eigen verzekering gaat voor.
Uitgangspunt van de Vrijwilligerspolis is dat
de vrijwilliger bij schade niet ‘in de kou
komt te staan’.
Een schadeclaim wordt rechtstreeks naar de
verzekeraar gezonden en de betreffende
schadebehandelaar zoekt uit of er eventueel
op de eigen verzekering van de vrijwilliger
een schadevergoeding te verkrijgen is. Zo
niet, dan wordt de claim in behandeling ge-
nomen.

Meer informatie
Vraag bij je gemeente welke Vrijwilligers-
polis is afgesloten. Meer informatie vind je
op de websites van de aanbieders.
Informatie over de VNG-polis vind je op
www.vng.nl/onderwerpenindex/maat-
schappelijke-ondersteuning/vrijwilligers-
mantelzorgers-en-maatschappelijke-stage/
vrijwilligersverzekering
De informatie over de polis van Vrijwilliger-
snet Nederland vind je op www.vrijwilliger-
snetnederland.nl/de-vrijwilligerspolis

Natuurlijk kun je ook voor advies terecht
bij het Jeugdwerk Limburg kantoor. 

Vrijwilligers goed verzekerd 
met de collectieve gemeentelijke 
Vrijwilligerspolis

20          flits jeugdwerk limburg


