
Voor leiders in jeugdbewegingen of animatoren in het jeugdwerk bestaan er heel wat

informatieve en handige websites.

Regels binnen het jeugdwerk

Spelen en speelruimte

Op kamp gaan

Ook interessant!

Door De Ambrassade 16-24 jaar

IK BEN LEIDER IN EEN JEUGDBEWEGING. WELKE

WEBSITES MOET IK KENNEN?

Ga je op wandel of fietstocht met je groep? Kijk dan op www.veiligopstap.be voor tips.•

Alles over je lokalen, vind je op Jeugdlokalen.be.•

Alles wat je moet weten om een fuif te organiseren, vind je op Ikorganiseer.be.•

Wil je wel een ander spel spelen? Op www.spelensite.be vind je meer dan 2.900 bosspelen,

balspelen, kringspelen …

•

Goe Gespeeld! geeft tips en informatie over ruimte om te spelen, het belang van beweging,

avontuur, spelen in ’t groen, risico’s ...

•

Op Jeugdmaps vind je alle andere jeugdwerkingen in je buurt en een hoop speelplekken:

leuke plekken, jeugdverblijven, speelbossen … Stippel zelf een tocht uit tussen de leukste

speelplekken in jouw buurt.

•

Geen inspiratie om te koken op kamp? Vind op www.kokenopkamp.be meer dan 450

recepten om je kampkost naar een hoger niveau te tillen.

•

Vertrek je op kamp? Check Opkamp.be voor goeie kampplaatsen, regelgeving en papieren

om toelatingen aan te vragen.

•

Wat te doen met gsm's op kamp? Op www.mediaopkamp.be vind je heel wat inspiratie om

er plezant en verantwoord mee aan de slag te gaan!

•

http://www.veiligopstap.be/
http://www.jeugdlokalen.be/
http://www.ikorganiseer.be/
http://www.spelensite.be/
http://www.goegespeeld.be/
http://www.jeugdmaps.be/
http://www.kokenopkamp.be/
http://www.opkamp.be/
http://www.mediaopkamp.be/


Vormingen

Andere organisaties geven vormingen om je als animator of leiding bij te scholen in een bepaald

thema.

Je leden op een betrouwbare manier informeren? Ontdek alle websites, folders en spelen

met het WAT WAT label op de Pinterestpagina van het label!

•

Bij Jeugdwerk Voor Allen vind je vormingen, tips en publicaties om jongeren met een

beperking of in een maatschappelijk kwetsbare positie te laten deelnemen aan jouw

jeugdwerkorganisatie.

•

Is je website plots offline? Wil je meer volgers bereiken op de Facebookpagina van je

jeugdbeweging? De Mediahelpdesk van Mediaraven helpt je verder!

•

Drugsinbeweging.be helpt je jeugdbeweging om regels rond alcohol en drugs op te stellen.•

Zoek je manieren om te brainstormen, te evalueren of om terug wat energie te geven aan

je groep? Check de Werkvormendatabank van De Ambrassade.

•

Wil je iets doen voor vluchtelingen? Geef je op om eens als vrijwilliger activiteiten te

organiseren in een opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarigen. Bekijk de website van

Wereldspelers.

•

Zo werkt Tumult rond geweldloosheid bij jongeren. Ze werkten zelfs 4 online mini-

vormingen uit rond pesten. Om alleen te volgen of samen met je leidingsploeg.

•

Pimento geeft cursussen en workshops rond relaties en seksualiteit in het jeugdwerk.•

Mediaraven geeft vormingen rond media.•

Alles over het traject naar het Attest Animator in het Jeugdwerk lees je op

www.mijnkadervorming.be!

•

https://www.pinterest.com/watwat_jijweet/boards/
https://www.jeugdwerkvoorallen.be/
https://www.mediahelpdesk.be/
http://www.drugsinbeweging.be/
https://ambrassade.be/werkvormen
http://www.wereldspelers.be/
http://tumult.be/vorming
https://tumult.be/online-minivormingen-over-pesten
https://www.pimento.be/aanbod/filters/product_cat/vorming-beleidstraject/
http://www.mediaraven.be/
http://www.mijnkadervorming.be/

