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TIPS
Tips om jongeren te bereiken
Gebruik social medi
De jongeren van nu zijn opgegroeid met internet en sociale media. Het belangrijkste apparaat is
hun mobiel. Stem je sociale media af op je andere communicatie
Vraag jongeren naar hun wensen en behoefte
Ga in gesprek met jongeren of neem enquetes af om hun wensen en behoeften vast te stellen.
Probeer niet om dit zelf in te vullen, want jongeren kunnen soms verrassend anders tegen dingen
aan kijken
Maak jongeren ambassadeur van de clu
Jongeren weten zelf goed wat zij leuk vinden en kunnen hier ook in meedenken en helpen. Het lukt
hen beter dan volwassenen om leeftijdsgenoten te bereiken. Geef ze bijvoorbeeld de
verantwoordelijkheid over de Facebook-pagina of het Instagram-account. Of geef ze eens de regie
in handen van een vergadering, een expositie of een voorstelling
Gebruik communicatiekanalen die passen bij jongere
Communiceer met jongeren vooral via WhatsApp en niet per e-mail of nieuwsbrieven. Maak
bijvoorbeeld een groepsapp aan. Ook vlogs zijn zeer geschikt om jongeren te bereiken
Zoek jongeren o
Bekijk bij welke events je aan kunt sluiten om jongeren te spreken over je lessen of activiteiten
Denk na over de plek voor activiteite
Kies voor je activiteiten een plek die jongeren aanspreekt. Kies bijvoorbeeld voor een
theaterzaaltje of een plein en niet voor een zaaltje in een verzorgingshuis
Let op de deelnemerssamenstellin
De meeste jongeren zijn niet geïnteresseerd om te repeteren met alleen maar ouderen
Betrek ouders en schole
Werk samen met de omgeving: betrek ouders en scholen in je activiteiten zodat ook zij de keuze
voor jouw organisatie aanmoedigen. Scholen kunnen je helpen om enthousiaste deelnemers te
werven. Laat ouders zien dat ontspanning belangrijk is voor de schoolprestaties
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