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Een traditie die geen betekenis heeft voor jongeren is ten dode opgeschreven. De traditie zelf 
zal ook met de tijd mee moeten gaan om interessant te zijn voor een volgende generatie. Veel 
immaterieel erfgoedgemeenschappen geven aan dat het bereiken en betrekken van jongeren 
een knelpunt is. De moeilijkheid zit voor een groot deel in het feit dat de tijden zo snel verande-
ren, dat een jongere vaak totaal anders denkt en leeft dan z’n ouders en zeker dan z’n grootou-
ders. Hoe bereik je deze belangrijke en interessante groep met je traditie? Om uitgebreid in te 
kunnen gaan op deze vraag is door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel 
Erfgoed (VIE) op zaterdag 13 juni 2015 een dag met als thema Jongeren en Immaterieel Erfgoed 
georganiseerd. 

De deskundigen zijn natuurlijk in de eerste plaats de jongeren zelf. Zij staan dan ook centraal op 
deze dag en dat is zichtbaar. Jongeren zijn volop op de dag aanwezig. Zij zijn ‘superbelangrijk’ 
bij het overdragen van immaterieel erfgoed, want zij zijn immers in de toekomst zelf de dragers. 
De helft van de aanwezigen vandaag zijn jongeren en zij hebben de regie van de dag.

MET BEHOUD VAN KERNWAARDEN TOEKOMST GEVEN

Ineke Strouken, directeur van VIE, zegt het zo in haar welkomstwoord: ‘Immaterieel erfgoed 
is cultuur die je van generatie op generatie doorgeeft. Dat is een dynamisch proces. Als je als 
doorgever niet wilt dat er ook maar iets verandert, dan verdwijnt je traditie op den duur of wordt 
het folklore. Wil je je traditie toekomst geven, dan is het noodzakelijk dat je de volgende gene-
ratie de ruimte geeft om er zelf betekenis aan te geven en de traditie  aan te passen aan de 
tijd. Wij zeggen altijd: immaterieel erfgoed is met behoud van kernwaarden je traditie toekomst 
geven. Het is nu de tijd om jongeren zelf te vragen hoe dat te doen.’
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PASSIE VOOR IMMATERIEEL ERFGOED

De daad wordt direct bij het woord gevoegd als twee enthousiaste en actieve jongeren de 
dag openen. Zij vertellen over hun passie, waarmee ze de toon zetten voor deze dag.
Dyonna Benett ziet er als Queen Passionada van haar carnavalsgroep prachtig uit met haar 
kroontje, glanzende jurk en hooggehakte zilveren schoenen. Zij vindt het belangrijk dat ‘haar’ 
traditie wordt overgedragen aan de volgende generatie. Zelf is ze het levende voorbeeld van 
zo’n overdracht. Ze heeft de liefde voor het carnaval met de paplepel ingegoten gekregen. 
Haar moeder komt van Curaçao en was daar al een ‘echte carnavalsfreak’. Deze zomer gaat ze 
de strijd aan met andere dames om de titel van Queen Zomercarnaval 2015 op de 31e editie 
van het Zomercarnaval in Rotterdam. In september zal zij het Zomercarnaval voordragen voor 
de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Vol overtuiging zegt ze: ‘Wij dragen het 
immateriële erfgoed, wij vormen het immateriële erfgoed en wij zijn het immateriële erfgoed.’ 

Jippe Kreuning is vrijwillig molenaar. ‘Als je aan tien molenaars vraagt wat ze nou zo leuk vinden 
aan die molen, dan zeggen ze alle tien wat anders. De een kan uren kijken naar houtverbindin-
gen en dromen over zwaluwstaarten, de ander vindt vooral de traditie van het vak zo mooi.’ In 
1850 waren er nog 9000 werkende windmolens in Nederland, nu zijn dat er nog 1189. Daarmee 
verdwijnt ook langzaam de vakkennis. Jippe komt uit een molenaarsfamilie en in de molen uit 
1627 waar hij opgroeide, werken nog steeds bijna alle originele onderdelen. ‘Prachtig toch!’
Het is duidelijk dat tradities en jongeren heel goed samen kunnen gaan, dat jonge mensen net 
zulke vurige liefhebbers kunnen zijn als hun voorgangers. 

BOEIEN EN BINDEN

Voor het bereiken van jongeren is passie alleen niet genoeg. Om de jongerencultuur bij te hou-
den is kennis nodig. Waarin zitten de veranderingen die je moet begrijpen om de jonge mens 
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te bereiken? YoungWorks is een organisatie die zich specialiseert in jongerencultuur, door zich 
voortdurend te laten voeden vanuit die groep zelf en een wetenschappelijke grond te geven aan 
deze gegevens. Op deze manier wil YoungWorks verantwoorde informatie geven aan iedereen 
voor wie het belangrijk is om jongeren te bereiken.

Mark van Rijn van YoungWorks krijgt de volle aandacht van de zaal met zijn lezing over het 
puberbrein en jongerenmotivatie. Eerst gaat hij nog in op het verhaal van Jippe en Dyonna: ‘Nu 
wil de hele zaal molenaar of zomerkoningin worden.’ 
Hoewel Van Rijn heel veel theoretische informatie geeft, gebeurt dat als vanzelf in een jonge-
rensfeertje. Hij heeft de snelle manier van spreken en zijn beweeglijkheid alvast gemeen met de 
doelgroep. Grappig is dat hij het publiek oproept hun telefoon vooral niet uit zetten. Het twitter-
account van YoungWorks komt in beeld, met de uitnodiging om met een tweet te reageren. 
De quiz waar hij mee begint is lekker dynamisch, iedereen gaat staan en je moet gaan zitten als 
je het antwoord niet weet. Wat is een checky? Nee, geen app die je banksaldo weergeeft, maar 
een app waarmee je bijhoudt hoe vaak je per dag je telefoon bekijkt.
Van Rijn behandelt de ontwikkeling van het puberbrein en illustreert dat met voorbeelden. 
Hij verwijst naar twee belangrijke boeken van Huub Nelis en Yvonne van Sark: Puberbrein 
 Binnenstebuiten en Motivatie Binnenstebuiten.

HET NUT ERVAN INZIEN

De lezing gaat behoorlijk diep in op de cognitieve en sociaal-emotionele aspecten van het brein 
tijdens de adolescentie. Daarnaast kun je ook door om je heen te kijken heel wat ontdekken 
over het leven van jongeren. Dat komt dan weer keurig overeen met de recente wetenschap-
pelijke inzichten. Hoeveel festivals zijn er bijvoorbeeld alleen al in Amsterdam in het seizoen? 
Dat zijn er maar liefst 303! De festivals zijn niet voor niets zo populair. Jongeren zoeken iets 
 speciaals, willen wat beleven. De vaste stamkroeg is niet interessant. Ze zoeken kicks en ze 
 zoeken grenzen op. Op school, thuis, elders en soms ook met alcohol en drugs. Het opzoeken 
van risico’s is een natuurlijk proces. Het is stoer, je hoort erbij.
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Recente inzichten maken duidelijk dat de hersenen doorgroeien tot het 25e levensjaar en dat de 
prefrontale cortex, het voorste gedeelte van de hersenen, heel actief wordt als jongeren ergens 
het nut van inzien. Dan kunnen ze snel en innovatief werken. Hierdoor is het ‘waarom’ heel 
belangrijk in het boeien en binden van jongeren. Een puber kan het nut van iets heel anders zien 
dan een volwassene. Heftige emoties, die nogal kunnen wisselen, horen er overigens ook bij. 

DEELCULTUUR

Jongeren maken hun eigen nieuwe tradities. Momenteel is het motto: ik deel, dus ik besta. 
Delen is het nieuwe hebben, bijvoorbeeld informatie en kennis delen op internet. Jongeren 
willen constant op de hoogte zijn van wat er gebeurt. De piramide van Maslow geldt voor hen 
nog steeds, alleen is er nu een extra basis: wifi. ‘Iedereen’ doet aan Facebook, WhatsApp, Twit-
ter, Instagram, enzovoort. Een meisje van 15 stuurt en krijgt gemiddeld 3600 WhatsAppjes per 
maand. 
Ook is er de opkomst van de deeleconomie. Jongeren willen niet meer zelf alle spullen hebben. 
Ze delen een auto, of ruilen van huis tijdens een vakantie. 
Informeel leren wordt steeds gemakkelijker: er zijn online colleges en je kunt op YouTube gitaar 
leren spelen. Het is niet langer meer ‘kennis is macht’, maar ‘netwerk is macht’. 

DIE ONCE, LIVE TWICE

De jongeren zijn steeds drukker. Er is een 24-uursmentaliteit. De smartphone staat altijd aan, wat 
ook een negatieve invloed kan hebben op de concentratie en het bioritme. Ook macht wordt 
gedeeld. Jongeren zijn steeds mondiger en willen participeren, inspraak is er altijd en overal.
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VOORLICHTEN EN VERLEIDEN

Met betrekking tot immaterieel erfgoed hebben de (wat) ouderen de rol van voorlichter en 
 verleider. Welke strategieën kunnen ze daarvoor gebruiken? 
Gebruik de emotie, vertel verhalen. De vraag of de overdracht van de ene generatie op de 
andere wel gebeurt, interesseert jongeren meestal niet. Ze reageren wel op de beleving, op wat 
je erbij voelt. Andere tips zijn: zet leeftijdgenoten in en maak het leuk en gemakkelijk om mee 
te doen. De toon is belangrijk, stop met informatieoverdracht, maar luister naar hun ideeën. Ga 
niet geforceerd in jongerentaal praten, dat is niet geloofwaardig. Gebruik meer beeld dan tekst 
bij de werving. Ga niet grootscheeps flyeren, maar richt je op een paar jongeren die gepassio-
neerd zijn. Dan krijg je er vanzelf meer, jongeren hebben een zwaan-kleef-aan-effect op elkaar.

RANDVOORWAARDEN

Bij het motiveren van jongeren is het belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren. De drive 
waarom iemand iets wil doen, kun je niet van buitenaf opleggen, maar wel door goede rand-
voorwaarden stimuleren. Wij denken vaak aanbodgericht, maar het zou moeten zijn: hoe creëren 
we zulke randvoorwaarden dat jongeren zich bij ons thuis voelen? 
Van Rijn noemt:
1.  Competentie – jongeren willen ergens beter in worden.
2.  Verbondenheid – met de anderen, met een rolmodel, de organisatie of een hoger doel.   

Ken hun namen, weet wat ze bezighoudt.
3.  Autonomie – geef ze inspraak en ruimte om zelf beslissingen te nemen, dat genereert 

 motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel. Zorg dat er altijd een element is van groei. 
Bespreek het groeipad met ze. Het is een sterke motivatie als ze weten wat ze kunnen 
halen, wat ze gaan leren.
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VRAGEN UIT DE ZAAL

Een stoelenmatter zoekt een opvolger en wil voorkomen dat hij veel tijd besteedt aan 
iemand waar het uiteindelijk niets mee wordt. 
Antwoord: Zoek naar een invalshoek die voor de jongeren interessant kan zijn, bijvoorbeeld de 
techniek, design, materiaal. Neem contact op met docenten van een plaatselijke school, zet je 
werkplaats open na schooltijd zodat ze kunnen kennismaken met het ambacht. Ergens beter 
in worden werkt motiverend. Geef een groeipad, maak ruimte voor succeservaringen en voor 
 fouten waar ze van kunnen leren. Niet alles direct corrigeren. Een positieve blik is belangrijk.

Hoe ga je om met ongeduld van jongeren, bijvoorbeeld als ze met elektriciteit moeten werken?
Antwoord: ‘Ga terug naar het waarom van de veiligheid en leg dat uit. Benadruk het belang van 
oefenen.’ 

Werven van jongeren is één ding, maar hoe voorkom je dat de ouderen buiten spel gezet 
 worden?
Antwoord: ‘Verander niet je hele identiteit, maar pas differentiatie toe in je boodschappen naar 
buiten. Een deel blijft met de post gaan, een ander deel gaat via Facebook of informatie op 
een poster.’ 

Een goed voorbeeld van jongerenparticipatie is het Fruitcorso in Tiel. Er is een kindercorso, 
daarna kunnen ze meedoen met de jeugdwagens en daarna de grote wagens. De kinderen 
groeien er zo mee op en er zitten ook jongeren in het bestuur. 
Tip: organiseer eens een pizzasessie met de centrale vraag: je bent hier al twaalf jaar actief. 
Wat brengt het je? Dat levert heel veel informatie op voor de organisatie.
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BEST PRACTICES

Vier gemeenschappen vertellen over hun leukste projecten met jongeren. Na de presentaties 
wordt er gestemd door de deelnemers aan de dag welke aanpak hen het meest aanspreekt. 

DRAAKSTEKEN IN BEESEL 
Yvonne van Herten vertelt dat het Draaksteken een evenement is waar het hele dorp aan mee-
doet. Eenmaal in de zeven jaar is het een enorm openluchttheater-spektakel in Beesel. Kinderen 
worden van kleins af aan erin meegenomen, door de kinjerdrakedaag, aandacht op de basis-
scholen, de drake-do-dag, de historische optocht, aandacht via social media, enzovoort.  
‘Het zit ons in het bloed.’

STICHTING ORANJEFEESTEN APELDOORN
Caspar van Orizande zit in het bestuur van de Stichting Oranjefeesten en is bij de stichting al 
vanaf zijn twaalfde vrijwilliger. Een beproefde methode om vrijwilligers te werven bij hen is ze 
gewoon van jongs af aan inschakelen voor kleine klusjes. Een stukje verantwoordelijkheid geeft 
een kick en dat blijft hangen. De stichting speelt in op lopende trends en middelbare scholen 
worden benaderd. Leerlingen kunnen zelfs hun maatschappelijke stage lopen bij de stichting, 
wat ook weer nieuwe vrijwilligers oplevert. 

PAPIERKNIPKUNST
Toen Henk Kapitein tegen zijn dochter zei dat hij voorzitter was geworden van de Nederlandse 
Vereniging voor Papierknipkunst, was haar reactie: ‘Dat zet je toch niet op je visitekaartje hè?’ 
Met andere woorden: er was een wat stoffig imago. De vereniging heeft een gemiddelde leeftijd 
van 75. Toen er een meisje aanklopte dat een spreekbeurt voor school wilde houden, hebben ze 
haar daarbij geholpen. Het meisje werd enthousiast en haar klasgenoten ook en al gauw was er 
een juniorknipclub. Ouders begonnen ook te knippen en nu is de kring zo groot geworden dat 
hij al gesplitst moet worden. De vereniging heeft een flyer gemaakt voor kinderen en een lesbox 
die het hele land is doorgegaan. Als groeipad worden er voorbeelden gegeven van wat je in de 
vierde les al kunt knippen. Dat stimuleert enorm. 
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KORTEBAANDRAVERIJ IN STOMPWIJK
Frans Jansen is actief in een sportieve traditie: een driehonderdmeter-wedstrijd voor paarden. 
De race is het sluitstuk van de kermis, een groot evenement. Om de jeugd te betrekken is er een 
goed contact met de scholen. Er is ruimte om letterlijk mee te bouwen aan de traditie, door te 
helpen de tribune op te bouwen. Er is ook altijd ‘ruimte om te klooien’, op een tractor te rijden, 
een pony of mee te doen aan de bromfietsrace. Het geheel is jaarlijks een vrijplaats om te doen 
wat anders niet kan. Daarnaast is er altijd een spetterend feest en zijn er veel kinderactiviteiten. 

RED HET IMMATERIEEL ERFGOED

Na de lunch, waarbij door het lekkere weer buiten gegeten kon worden, zijn de workshops. De 
grootste workshop had als titel ‘Red het Immaterieel Erfgoed’ en stond onder leiding van Gábor 
Kozijn. In deze workshop gingen studenten van de Reinwardt Academie, de Universiteit Amster-
dam en de Universiteit Utrecht knelpunten oplossen voor het krulbollen in Zeeuws-Vlaanderen.
Krulbollen is een eeuwenoud spel waarbij de krulbol, een platte schijf in de vorm van een kaas, 
zo dicht mogelijk naar een stok wordt gerold of ‘geschoten’ die in de grond staat, de staak. Het 
spel wordt alleen in Zeeuws-Vlaanderen en over de grens in Vlaanderen gespeeld. Vroeger vaak 
op een baan naast het café, maar dat gebeurt nu bijna niet meer. Andy de Schipper, voorzitter 
van de Nederlandse Krulbol Federatie, vertelt dat er veertig jaar geleden nog wedstrijden waren 
met 400-500 deelnemers. Tegenwoordig lijken wedstrijdspelers uit te sterven, recreatief spelen 
loopt nog wel. De traditie heeft flinke – sociale – wortels in de samenleving, maar de vereniging 
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kampt met het probleem dat jongeren zich niet of nauwelijks aanmelden, mogelijk vanwege een 
oubollig imago. 

De bedoeling van deze workshop is al brainstormend op ideeën komen om meer jongeren te 
interesseren voor het krulbollen. Het beste idee zal ook worden uitgevoerd en daar is € 2000,- 
voor beschikbaar. 
Er wordt al snel geanimeerd beraadslaagd, er worden oplossingen opgeschreven en gepresen-
teerd. Een paar daarvan: neem contact op met gymleraren van scholen, vraag gemeenten een 
baan te financieren, introduceer krulbollen bij de buitenschoolse opvang en op Koningsdag, 
start een social media campagne en koppel het krulbollen aan een kunstproject. Een bijzonder 
idee: maak het illegaal, dat vinden jongeren interessant!

IMMATERIEEL ERFGOED IN DE KLAS

Workshop over ‘immaterieel erfgoed in de klas’ onder leiding van Otto Pierau. Hoe bereik je jon-
geren met jouw traditie? Zitten ze te wachten op jouw traditie? Waar krijg je mee te maken? Hoe 
zorg je dat jouw educatief materiaal aansluit op de wensen van een school of opleiding? 
Er is heel wat te doen waar je niet zo gauw bij stilstaat. Scholen werken met allerlei begrippen 
waar je rekening mee moet houden als je wilt dat ze graag met jouw educatief materiaal aan de 
slag gaan.

HOE BENADER IK EEN SCHOOL EFFECTIEF?
Antwoord: 
1.  Door doelgericht contact te leggen met één persoon en deze steeds als aanspreekpunt 

te gebruiken. 
2.  Door voor de school goed bruikbaar materiaal aan te leveren. 
3.  Door je te verdiepen in de structuur van de school, het werk van de leerkrachten. 
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4.  Door te beseffen hoe hoog de werkdruk voor leerkrachten is en door als het ware  
‘hapklaar materiaal’ aan te leveren. 

5.  Door samen te werken met educatieve instellingen, die gemakkelijker ingang hebben 
bij scholen.

WANNEER IS IETS GOED EDUCATIEF MATERIAAL?
Antwoord: 
1.  Als het aansluit bij lesdoelen, eindtermen of kerndoelen. 
2.  Als het heel makkelijk gebruikt kan worden door de leerkrachten. 
3.  Als het goed aansluit bij de belevingswereld van de jeugd van nu.

HOE LEG IK GOED CONTACT MET DE JONGEREN? 
Antwoord: 
1.  Door je echt in hen te verdiepen en verbinding met hen te maken. 
2.  Door je te verdiepen in hun belevingswereld en hun ‘code’. 

Na de presentatie wisselen de deelnemers ervaringen uit en geven elkaar tips:
1.  Bereid een bezoek aan een school goed voor en betrek de school er meteen bij.
2. Gebruik gevarieerde werkvormen.
3. Evalueer het bezoek aan de school, met de school en met elkaar.  

Wat ging goed? Wat kan beter?
Otto laat zien hoe hij zelf jongeren bij een onderwerp betrekt, in dit geval door een zelfbedachte 
traditie: schaduwvertellen. Dit zou zijn begonnen bij een schaapherder in een hutje, die verha-
len begint te vertellen over de schaduwen op de muur. Hierbij toont hij een ‘oerwouddoek’, 
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gemaakt door basisschoolleerlingen. Het is een doek met in het midden gezeefdrukte knipsels 
van allerlei dieren die lijken op schaduwen. Vanwege zijn eigen roots vertelt Pierau een Anan-
si-verhaal, ter plekke geïmproviseerd met behulp van de doek, waarin elementen zijn verwerkt 
van wat de workshopdeelnemers hebben verteld (over angisa binden en koto maken en over 
papierknippen). Zo laat hij zien hoe je via verschillende ingangen kunt inspelen op de diverse 
leerstijlen van jongeren. 

Er is heel wat meer mogelijk om jongeren te bereiken dan via een lesbrief op school : internet, 
social media zijn nieuwe kanalen, wat niet wil zeggen dat de ‘oude kanalen’ niet bruikbaar zijn.
Hoe kom je op originele ideeën? Ga brainstormen! Alles mag en niets is gek. Ga voor het onver-
wachte en doe het verrassende. Maak écht contact met jongeren.

JONGERENFONDSEN

De workshop over fondsenwerving voor projecten met jongeren werd gegeven door Marion 
Etman van Tawa Tawa. Voor de financiering van zulke projecten is het Fonds voor Cultuurpartici-
patie vooral geschikt, omdat zij in 2015 en 2016 projecten steunen van erfgoedgemeenschappen 
die een relatie willen aangaan met een nieuwe doelgroep. Maar dit fonds levert op z’n hoogst 
de helft van de projectkosten, dus voor de andere helft moet je toch verder zoeken. En het moe-
ten inspirerende voorbeeldprojecten zijn. 

De deelnemers bekijken samen welke mogelijkheden er allemaal zijn, zoals serviceclubs, het 
organiseren van evenementen, sponsoring door bedrijven en het heffen van entree. Wat je zelf 
binnenhaalt, zonder subsidie, heet in het dekkingsplan de eigen bijdrage. De – liefst ludieke – 
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manier waarop je die binnenhaalt is voor veel fondsen belangrijk. Dat versterkt de aanvraag.
Het ligt misschien voor de hand om aan te kloppen bij fondsen die speciaal zijn gericht op jeugd 
en jongeren, maar die zijn vaak gericht op het verbeteren van het welzijn van kinderen in achter-
standsposities, dus die moet je niet hebben. Wel cultuurfondsen, landelijk en regionaal. Die heb-
ben vaak speciaal aandacht voor het betrekken en bereiken van jeugd en jongeren bij cultuur. 

De landelijke fondsen zijn: 
– Prins Bernard Cultuurfonds
– VSB fonds
– Stichting Madurodam Steunfonds
– Mr. Paul de Gruyter Stichting
– Stichting Doen 

Als je een project lokaal uitvoert moet je minstens één regionaal fonds aanschrijven, 
 bijvoorbeeld:
– AMJV (Amsterdam)
– KF Hein Fonds (Utrecht)
– BKV Fonds (Zwolle)
– Bevordering van Volkskracht (Rotterdam)
– Fonds 1818 (Den Haag)
– H.S. Kammingafonds (Groningen)
– Rabobank Meppel Staphorst Steenwijkerland
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Bij het bekijken van de programma’s van deze fondsen worden de deelnemers helemaal 
 enthousiast. 

Belangrijk is om allereerst de voorwaarden op de websites goed te bekijken. Voldoe je daar aan 
dan kun je een aanvraag gaan voorbereiden. De do’s en don’ts bij fondsenwerving die Marion 
behandelt, worden aangevuld door enkele door de wol geverfde deelnemers.
Natuurlijk gaat het in deze workshop ook over nieuwe, spectaculaire manieren om geld binnen 
te krijgen, zoals crowdfunding en online fundraising.

JONGEREN EN SOCIAL MEDIA

De workshop over jongeren en social media staat onder leiding van Els Tan van Urbie New 
Media. Allereerst gaat ze in op de verschillende kenmerken van drie generaties, X, Y en Z. 
X  zijn de mensen tussen de 30 en de 59
Y  die van 14 tot 33 jaar 
Z  zijn de mensen tot 23 jaar

Vooral mensen van de generaties X en Y begrijpen elkaar vaak niet goed. Ze zijn onder heel 
andere omstandigheden opgegroeid en dat werkt door in hun gedrag. 
Ook social media hebben heel verschillende kenmerken. Met LinkedIn bijvoorbeeld – heel veel 
gebruikt door Nederlanders en ook door jeugd (690.000 profielen van 15 tot 24-jarigen) – weet 
je wat er speelt. Hbo’ers en academici gebruiken het om banen te vinden. De meeste leden zijn 
hoog opgeleid.

YouTube is een kanaal voor videofilmpjes waar heel veel jongeren gebruik van maken, hetzij 
in de hoop om beroemd te worden, hetzij om bijvoorbeeld te laten zien hoe je je opmaakt, of 
gitaar speelt. Het is erg interactief.
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Facebook is meer geschikt om persoonlijke interesses te delen. Je zet er berichtjes op of nodigt 
vrienden uit. Er zijn quizjes, games en je kunt er zien wat je vrienden doen en contact met ze 
houden. Jongeren vinden het wel jammer dat senioren tegenwoordig ook vaak Facebook 
gebruiken, dat maakt het minder interessant. Het is niet cool als je vader of oma ook een Face-
bookaccount heeft.

Op Pinterest (een soort prikbord/moodboard) kun je plaatjes zetten van dingen die je mooi of 
leuk vindt. Vooral vrouwen gebruiken het (84%). Je vindt er tips op voor bijvoorbeeld bruiloften 
en kunt er inspiratie op doen voor van alles en nog wat: van handwerken tot styling.
Instagram is een fotosite, waar je met filters alles heel makkelijk mooier kunt maken. Veel 
beroemdheden hebben een account met veel volgers. Er kunnen ook filmpjes op gezet worden. 
Eenvoudig in gebruik, er is een mobiele app en het is heel gemakkelijk te koppelen aan je Face-
bookaccount.

Dan is er nog Snapchat, een app voor de iPhone en android smartphone. Je kunt er berichtjes 
en foto’s opzetten en filmpjes en die delen met je vriendenlijst. Het wordt ook veel gebruikt voor 
self-destructing foto’s, die je maar een paar seconden ziet en dan worden ze vernietigd. Daarom 
wordt Snapchat gebruikt voor sexting.

Top 5 meest gebruikte social media:

15-18 jaar 19-24 jaar

Facebook 78 % Facebook 95 %

YouTube 78 % YouTube 78 %

Instagram 55 % Instagram 45 %

Snapchat 40 % Snapchat 38 %

LinkedIn 13 % LinkedIn 43 %
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Hoe maak je een social media plan? Dat kan er zo uitzien:
1.  formuleer de doelstellingen
2. bepaal je doelgroep
3.  bepaal welke mix van on- en offline platforms en tools je wilt gebruiken
4.  onderzoek de capaciteit van je organisatie.
5.  strategie, plan & organisatie
6.  ontwikkel een beleid
7.  maak je website geschikt voor mobiel gebruik, zodat alle tekst goed te lezen is zonder heen 

en weer te hoeven scrollen

AFSLUITING

Als afsluiting van de dag worden de winnaars bekendgemaakt van de best practices en van de 
oplossingen voor het krulbollen.
De best practice die het meest in de smaak valt bij de deelnemers is die van de papierknipkunst. 
Daarmee verdienen de knippers een cheque van € 500,- voor ondersteuning om een knelpunt in 
het erfgoedzorgplan uit te voeren, die met plezier in ontvangst wordt genomen. 
Bij het krulbollen wint een studententeam dat een pop-up krulbolbaan introduceerde om mee 
naar festivals, het strand, naar de schoolpleinen, kinderfeestjes of de campings te gaan. Daar-
naast zou een krulbol-promotende BN’er goed werk kunnen doen én krelfies op social media: 
selfies met een krulbol dus. Die krelfies worden ter plekke gemaakt en gaan direct online als een 
eerste stap naar meer bekendheid en zichtbaarheid van het spel. Op de contactdag van volgend 
jaar komen de krulbollers terug. Dan laten ze weten hoe het in Zeeuws-Vlaanderen is gegaan 
met de uitwerking van deze ideeën.

F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht  Telefoon 030 – 276 02 44

E-mail immaterieelerfgoed@live.nl  Internet www.volkscultuur.nl  
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Deelnemers van de contactdag 
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