
In een briefje dat je aan je leden meegaf, staat dat ze de 
volgende activiteit zelf lunch moeten meenemen. 

Wanneer die activiteit start, blijkt dat veel 
briefjes verloren gegaan zijn en maar 2 
leden een lunchpakket mee hebben. 

Wat doe je? De activiteit gaat gewoon door en bovendien denken we na om meer 
kanalen te gebruiken, rechtstreeks met ouders te communiceren en 
de boodschap te herhalen. Toch gaan we er van uit dat 
communicatie niet onfeilbaar is en voorzien we vooraf extra 
lunchpakketten.CONTACT MET 

OUDERS

PRAKTISCHE INFO DOORGEVEN
1

2

3

De activiteit gaat door, maar we denken na over hoe we het volgend 
jaar beter doen. Naast een briefje informeren we ook via sociale 
media en de website. Met een medium waarmee we ouders 
rechtstreeks bereiken (Whatsapp of sms), sturen we een 
herinnering de dag voor de activiteit.

De activiteit gaat gewoon door en we voorzien op het moment zelf 
nog wat extra lunchpakketten.



CONTACT MET 

OUDERS

Binnenkort organiseert je jeugdbeweging het 
jaarlijkse eetfestijn. Ouders, oud-leiders, vrienden, 
iedereen is welkom. 

Hoe zorg je ervoor dat je zo veel 
mogelijk mensen bereikt?

We maken vooraf een communicatieplan. Daarin vullen offline 
communicatie de online kanalen aan. Doordat we een uitgekiend 
plan hebben, kunnen we ook energie in een wedstrijdje organiseren 
of promovideo steken. Bovendien sporen we leden en oud-leiders 
aan om online en offline mee reclame te maken.CONTACT MET 

OUDERS

RECLAME MAKEN
1

2

3

We laten affiches drukken, geven briefjes mee en experimenteren 
digitaal. Ons eetfestijn staat op sociale media (Facebook en 
Instagram) met meerdere berichten goed in de spotlights. De helft 
van het budget voor affiches, spenderen we dit jaar aan Facebook- 
of Instagram-advertenties.

In het draaiboek van vorig jaar staat dat we affiches laten drukken, 
een Facebook-evenement maken en een uitnodiging meegeven met 
de leden om ouders te bereiken. We doen het ook dit jaar zo.



CONTACT MET 

OUDERS

Tijdens het kamp krijg je op de derde dag telefoon van 
de moeder van één van de leden. 

Ze mist haar zoon en wil even met hem babbelen 
om te vragen hoe het gaat. 

Hoe reageer je?
Ik zeg hoe het gaat met het lid. Afhankelijk van over welk lid het 
gaat, overweeg ik om discreet de telefoon door te geven. We 
plaatsten elke dag een foto online en maken ook tijd om een brief 
naar huis te schrijven. Dat we tijdens het kamp zo communiceren, 
dat lieten we alle ouders vooraf weten.CONTACT MET 

OUDERS

KAMPCOMMUNICATIE
1

2

3

Ik zeg hoe het gaat met het lid en geef de telefoon niet door. Om de 
twee dagen plaatsen we een foto van de leden online, daar kon ze al 
zien wat we deden. We stellen de ouder gerust dat we tijdens het 
kamp tijd vrijmaken om een brief naar huis te schrijven.

Ik zeg hoe het gaat met het lid en geef wat uitleg wat we de voorbije 
dagen met de groep deden. De telefoon geef ik niet door, dat is niet 
eerlijk tegenover de andere leden. Tot slot stel ik de ouder gerust 
dat, zoals bij elk vorig kamp, geen nieuws goed nieuws is. 



CONTACT MET 

OUDERS

Je deelt tijdens het kamp een foto op sociale media en 
een vader plaatst een negatieve reactie omdat zijn kind 
er niet gelukkig uitziet. 

Wat doe je?

We reageren op die reactie dat die foto een momentopname is en 
dat alles goed gaat. Dat bewijzen we via een privébericht met een 
nieuwe foto of audioboodschap.

CONTACT MET 

OUDERS

OMGAAN MET 
NEGATIEVE REACTIES 1

2

3

We reageren op die reactie dat die foto maar een momentopname is 
en dat alles goed gaat.  

We negeren de reactie, want alles gaat goed met dat lid. 



CONTACT MET 

Je hebt een website, Facebook-pagina en 
Instagram-account. 

Hoe je gebruik je die?

Om reclame, praktische info en foto’s van activiteiten te plaatsen. 
We doen graag meer dan de verplichte nummertjes: een video om 
de leiding voor te stellen, een bingo met herkenbare situaties of een 
bericht waarop we onze volgers vragen om te reageren. Als het maar 
leuk is.CONTACT MET 

OUDERS

IMAGO EN BRANDING
1

2

3

Daarmee maken we reclame, spelen we praktische info door en 
plaatsen we geregeld foto’s van activiteiten online.

Die gebruiken we om reclame te maken voor onze evenementen en 
praktische info mee te delen.



CONTACT MET 

Een lid heeft gescheiden ouders. Aan de start van het 
werkjaar vraag je beide ouders of hun kind 
gefotografeerd mag worden en op de online 
kanalen mag verschijnen. 

De vader zegt ja, 
de moeder zegt nee. 

Wat nu?
We stellen voor om toch foto’s te maken van het lid en die dan naar 
beide ouders afzonderlijk via privéberichten te sturen.

CONTACT MET 

OUDERS

COMMUNICEREN MET 
GESCHEIDEN OUDERS 1

2

3

We maken geen foto’s om de moeder te respecteren.

We maken en publiceren gewoon foto’s van het kind ongeacht wat 
de moeder zegt.



Tijdens activiteiten maak je honderden foto’s. 

Waar deel je die foto’s?

We vragen met een briefje toestemming aan alle ouders en leden om 
foto’s te maken en apart om foto’s publiek te delen. 
Voor we foto’s publiceren gaan we altijd door de selectie om te 
kijken of er geen gênante beelden tussen staan. Gênante beelden 
delen we nooit.PRIVACY

TOESTEMMING VOOR FOTO’S
1

2

3

We zijn er ons van bewust dat we niet zomaar beelden van onze 
leden mogen delen. Daarom vragen we toestemming aan elke ouder 
om foto’s te mogen maken. Leden mogen ons vertellen als ze een 
beeld willen wissen. Gênante beelden delen we soms in onze beslo-
ten Facebook-groep.

We delen alle foto’s die we maken publiek. Een selectie maken we 
niet en we stemmen met de ouders van leden niet af wat zij oké 
vinden. De leden zelf zien de foto’s niet voor we ze delen.



Je krijgt een vriendschapsverzoek van een lid uit je 
jeugdbeweging. 

Aanvaard je het verzoek? 

We hebben daar op een leidingsvergadering over gesproken en 
hebben per leeftijdscategorie korte richtlijnen opgelijst. Iedereen 
volgt die richtlijnen en de leden weten dat we daar binnen elke tak 
richtlijnen voor hebben.PRIVACY

VRIENDSCHAPSVERZOEKEN
1

2

3

We hebben daar op een leidingsvergadering over gesproken. Door 
dat gesprek weet ik beter of ik een verzoek aanvaardt of niet, 
maar we hebben geen algemene afspraken. De leeftijd, of ik het lid 
leuk vindt en de relatie buiten de jeugdbeweging speelt een rol in 
mijn keuze.

Sommige leiders zullen het vriendschapsverzoek aanvaarden, maar 
ik niet, want ik wil mijn privéleven niet delen met de leden. We 
hebben dit met de leiding nog niet besproken en er zijn ook geen 
afspraken over.



Via een privébericht vraagt een lid je om een 4 jaar 
oude foto te wissen die nog op de Facebook-pagina van 
je jeugdbeweging staat. 

Het lid vindt dat hij niet meer lijkt 
op die foto. 

Hoe reageer je?
Het lid gaf 4 jaar geleden toestemming, we halen de foto toch 
offline. Het staat op onze website of sociale media dat ouders of 
leden altijd mogen vragen om foto’s verwijderen.

PRIVACY

FOTO’S WISSEN
1

2

3

Het lid gaf 4 jaar geleden toestemming, maar toch halen we de foto 
meteen offline.

Het lid gaf 4 jaar geleden toestemming om de foto publiek te delen. 
Ik verwijder de foto daarom niet.



Elke maand vergaderen we met alle leiding, maar er zijn 
vaak afwezigen. 

Sommige leiders vinden het jammer dat ze geen 
inspraak hebben als ze er niet bij zijn. 

Hoe los je dat op?
Brainstormen en oplossingen zoeken doen we altijd tijdens onze 
maandelijkse fysieke vergadering, maar als de opties duidelijk 
afgelijnd zijn, hakken we online de knoop door. We hebben daarvoor 
een Whatsapp- of Facebookgroep. Om buiten de werking af te 
spreken en voor mopjes hebben we een ander groepsgesprek.

VERGADEREN
1

2

3

We stemmen geregeld dingen online via een Whatsapp- of 
Facebook-groep af, zo moeten we minder vergaderen en kan 
iedereen meebeslissen. Het is niet gemakkelijk om online tot een 
goede beslissing te komen, niet iedereen is altijd serieus. 

Vergaderen kan alleen fysiek, we doen zo weinig mogelijk online. 
Wie er niet bij is, moet zich neerleggen bij gemaakte beslissingen. 

COMMUNICATIE

TUSSEN LEIDING



COMMUNICATIE

Mijn ene medeleider is altijd via sociale 
media bereikbaar, de andere leest berichten op 
sociale media niet. 

Hoe zorg ik er voor dat met elkaar 
kunnen afspreken?

We hebben een kanaal afgesproken om dringende knopen door te 
hakken. We spreken ook fysiek af. Reageert een medeleider niet, 
dan weten we hoe we die het beste bereiken doordat we daarover 
gepraat hebben. We spraken bovendien af om elkaars rust te 
bewaren en niet na 22.00 uur berichten te sturen.

ONLINE BESCHIKBAAR ZIJN
1

2

3

We hebben een groepsgesprek op Whatsapp of Facebook 
Messenger. We gebruiken dat om op korte termijn dingen te 
regelen, want we komen ook fysiek samen. We wachten tot iedereen 
online is om een knoop door te hakken bij dringende beslissingen.

We hebben een groepsgesprek op Whatsapp of Facebook 
Messenger. Daarin spreken we alles met elkaar af. Wie niet online is, 
kan niet mee nadenken en moet zich neerleggen bij de gemaakte 
beslissing.

COMMUNICATIE

TUSSEN LEIDING



COMMUNICATIE

Ouders en leden zien door het bos de bomen niet meer 
door de berichten die je als jeugdbeweging uitstuurt. 

Ze zeggen je dat ze niet genoeg 
informatie krijgen. 

Hoe komt dat? 
Dat zou ons nooit overkomen. Er zijn een paar leiders die de website 
en sociale media voor hun rekening nemen. Andere leiders kunnen 
altijd bij hen terecht als ze leuke foto’s hebben of dringend iets 
moeten communiceren.

1

2

3

Dat komt omdat  alle leiders berichten op de sociale media en websi-
te van onze jeugdbeweging kunnen zetten. De één doet dat meer 
dan wekelijks, de andere nooit. Meestal gaat het wel goed, maar 
soms hebben we onderling niet goed afgesproken.

Onze sociale media en onze website worden door een oud-leider 
beheerd. In het begin liep dat heel goed, maar sinds kort is die vaak 
niet bereikbaar. Er is wel een activiteitenboekje, maar op korte 
termijn krijgen we moeilijk nog info bij de ouders of leden.

COMMUNICATIE

TUSSEN LEIDING

AFSPRAKEN OVER
EXTERNE COMMUNICATIE



COMMUNICATIE

Bij het begin van het werkjaar beslis je om net zoals 
vorig jaar een spaghettiavond te organiseren. 

Wie heeft het draaiboek 
voor dat evenement?

Draaiboeken en verslagen worden systematisch op een afgesproken 
plaats opgeslagen. Iedereen weet daardoor waar documenten staan. 
Oude verslagen archiveren we of passen we aan zodat het duidelijk 
is welke documenten relevant zijn voor dit werkjaar.

VERSLAGEN EN 
DRAAIBOEKEN BEHEREN 1

2

3

Draaiboeken en verslagen worden in de Google Drive of Dropbox 
van onze jeugdbeweging opgeslagen, zodat ze voor de hele leidings-
ploeg beschikbaar zijn. Doordat iedereen zomaar mapjes kan bijma-
ken is de structuur is zo complex dat sommige documenten moeilijk 
vindbaar zijn.

Wie het document maakt, slaat het meestal op z’n eigen computer 
op. We zijn daardoor niet zeker of we voor elk evenement een 
draaiboek hebben. Van sommige evenementen liggen er afgedrukte 
draaiboeken in de kast.

COMMUNICATIE

TUSSEN LEIDING



COMMUNICATIE

Je medeleider gebruikt voortdurend zijn smartphone en 
verliest zo de leden en de activiteit uit het oog. 

Jij en je andere medeleiding storen er 
zich mateloos aan. 

Wat zeg je?
We hebben bij het begin van het jaar afgesproken wanneer we onze 
smartphone wel en niet gebruiken. Het gebeurt zelden dat iemand 
zich daar niet aan houdt.

SMARTPHONEGEBRUIK
1

2

3

Je vertelt je medeleider dat je merkt dat hij veel met z’n smartphone 
gebruikt en dat je denkt dat hij daarom de leden uit het oog verliest. 
Je vraagt om wat meer aandacht te hebben. 

Aanvankelijk zeg je niets, maar na een tijd schiet je toch uit je sloffen. 
“Als je dat ding niet even aan de kant kan leggen, blijf je beter thuis!”

COMMUNICATIE

TUSSEN LEIDING



COMMUNICATIE

Deze middag ga je met leden en medeleiding op tocht. 

Tijdens de tocht wordt een lid onwel. 

Wat doe je? 

Ik bel meteen de hulpdiensten, daarvoor hebben we een 
noodtelefoon mee of heb ik m’n smartphone op zak. Ik heb een 
noodnummer van mijn koepel of ondersteuner die ik bij twijfel om 
raad kan vragen. De ouders van het lid worden door mij of onze 
groepsleider ingelicht. De  afwezige leiding krijgt ook een update. 

NOODSITUATIES
1

2

3

Ik bel meteen de hulpdiensten, daarvoor hebben we een 
noodtelefoon mee of heb ik m’n smartphone op zak. Ter plaatse 
denken we na over wie we nog moeten verwittigen.

Smartphones zijn niet welkom bij onze jeugdbeweging. Ik kijk rond 
om bij het dichtste huis aan te bellen of een voorbijganger aan te 
spreken om hulpdiensten te verwittigen. 

COMMUNICATIE

TUSSEN LEIDING



Een lid vertelt je tijdens een activiteit dat ze online 
gepest wordt. 

Ze wordt uitgescholden via Facebook Messenger 
en wordt ‘s nachts meermaals gebeld door 
een ander lid van je jeugdbeweging. 

Wat nu? Ik vraag verder naar de omstandigheden. We willen niet dat leden 
elkaar pesten, ook niet buiten de werking. We hebben het met de 
leiding besproken hoe we op pesten reageren en lieten dat aan onze 
leden weten. Er is een medeleider die al een vorming over pesten 
volgde. 

OMGAAN MET CYBERPESTEN
1

2

3

Ik vraag verder naar de omstandigheden. Op de vergadering 
bedenken we snel een oplossing aan, want we zijn er niet op 
voorbereid. We hebben er nog nooit over gebabbeld. Niemand van 
onze leidingsploeg volgde een vorming over pesten.

Ik weet niet hoe ik moet reageren. We hebben hier met de leiding 
nog nooit over gebabbeld en niemand van onze jeugdbeweging 
volgde een vorming over pesten. We willen ons bovendien alleen 
concentreren op wat er tijdens activiteiten of kamp gebeurt.

CYBERPESTEN



CYBERPESTEN

Via de Instagram Stories van een lid van je 
jeugdbeweging zie je een ander lid vechten.

De beelden zijn niet tijdens kamp of activiteit 
gemaakt. 

Hoe reageer je?
Ik spreek het vechtende lid aan, alsook het lid dat de video op 
Instagram Stories publiceerde. Ik vraag naar de omstandigheden 
van het gevecht en de video. Een medeleider volgde al een vorming 
over pesten of we hebben er met de leiding al over nagedacht hoe 
we hier op reageren.

PESTEN OP VIDEO
1

2

3

Ik spreek het vechtende lid aan over wat ik zag. Ik vraag hem vooral 
naar de omstandigheden van het gevecht. 
Met andere leiding hebben we er nog nooit over gesproken hoe we 
zo’n situatie aanpakken.

Ik heb het niet live gezien en vind het mijn taak niet om erop in te 
gaan. We kiezen als jeugdbeweging ervoor om niet te reageren op 
conflicten buiten onze werking.

CYBERPESTEN



CYBERPESTEN

Je leden hebben onderling een groepschat, maar een lid 
vertelt je dat hij er niet bij mag. 

Het is duidelijk dat het geen vergissing is, de 
anderen willen hem er niet bij en dat vindt 
het uitgesloten lid jammer. 

Wat doe je? Ik vraag verder naar de omstandigheden. We werken altijd al aan de 
groepsgeest van onze leden en dachten ook al na over wat we 
moeten doen als die minder is. We weten waar we info vinden om 
met deze situatie om te gaan of bij wie we terecht kunnen.

UITSLUITING
1

2

3

Ik vraag verder naar de omstandigheden. We vinden de groepsgeest 
van onze leden belangrijk en willen er aan werken. We zijn niet 
voorbereid en weten niet goed hoe we hiermee om moeten gaan.

Ik weet niet hoe ik moeten reageren. Hun groepschat valt buiten de 
werking, we vinden niet dat we ons hier op moeten focussen.

CYBERPESTEN



CYBERPESTEN

Een lid wordt met al zijn kleren aan in de modder 
geduwd. Een van de leden filmde het en plaatst dat op 
sociale media. 

De video gaat rond en het slachtoffer 
wordt zowel op school als in de 
jeugdbeweging uitgelachen. 

Hoe reageer je?
Je spreekt de filmer aan en laat de video verwijderen. Je maakt ook 
andere leden er zich van bewust dat ze mee verantwoordelijkheid 
dragen als ze de video verder verspreiden. We weten waar we info 
vinden om hiermee om te gaan of bij wie we terecht kunnen.

SHAMING
1

2

3

Je spreekt de filmer aan en laat de video verwijderen. Daarmee is 
alles opgelost. We hebben geen afspraken met de leiding of leden.

Ik weet niet hoe ik moeten reageren. Wat onze leden online plaatsen 
is hun zaak, niet die van ons.

CYBERPESTEN



Enkele leden zijn niet zo enthousiast over de activiteit. 

Ze lijken meer geïnteresseerd in wat er online 
gebeurt en halen voortdurend hun toestel 
boven. 

Wat doe je? Er zijn afgesproken momenten waarop leden hun smartphone 
mogen gebruiken. Er is een veilige plaats om toestellen op te bergen 
en we weten wat we moeten doen als een 
toestel kapot gaat.

SMARTPHONEGEBRUIK 
TIJDENS ACTIVITEITEN 1

2

3

We bergen de toestellen van leden tijdens activiteit of kamp op of 
we verplichten ze om hun toestel thuis te laten. De leden kennen die 
regels.

Leden mogen smartphones gebruiken, maar we hebben er geen 
afspraken over. Soms moeten we een lid er op aanspreken dat ze hun 
smartphone te veel gebruiken. 

SPELEN MET

MEDIA



SPELEN MET

Je bedenkt een activiteit waar je een smartphone voor 
nodig hebt. 

Tijdens de activiteit breekt het scherm van een 
smartphone van een lid. 

Hoe reageer je?
We denken na over hoe we ongevallen vermijden als we een 
smartphonespel spelen. We verzekeren de toestellen vooraf of we 
zamelden eerder al toestellen in die niet meer gebruikt worden. 
Leden mogen hun eigen toestel veilig opbergen en we vragen om 
voorzichtig te spelen.

 KAPOTTE SMARTPHONE
1

2

3

We laten de leden spelen met hun eigen smartphone en maken aan 
het begin van de activiteit duidelijk dat iedereen voorzichtig moet 
zijn. Als de smartphone van een lid kapot gaat, weten we niet goed 
wat we moeten doen.

Dat zou ons nooit gebeuren, want we vinden dat smartphones niet 
thuishoren in de jeugdbeweging. Als de smartphone van een lid toch 
kapot zou gaan, dan is dat voor eigen rekening. Bij het begin van de 
activiteit mogen leden hun smartphone veilig opbergen in het lokaal.

SPELEN MET

MEDIA



SPELEN MET

Je leden stellen voor om een varriant op verstoppertje 
te spelen.

In deze versie mag de verstopper zich 
verplaatsen en stuurt hij of zij hints via 
Snapchat. 

Speel je dat spel?
Natuurlijk, we speelden eerder al spelletjes waarbij we digitale 
media als spelmateriaal gebruiken. We gebruiken digitale media zo, 
zodat leden leren samenwerken en ermee leren omgaan.

SMARTPHONESPEL SPELEN
1

2

3

We staan open voor zo’n spel, maar we weten niet goed hoe we er 
aan beginnen, want niet iedereen een toestel. We weten niet wat we 
moeten doen als er een toestel kapot gaat.

Digitale media horen niet in de jeugdbeweging. We spelen 
verstoppertje zonder dat de verstopper hints stuurt.

SPELEN MET

MEDIA



SPELEN MET

De oudste leden gaan deze middag alleen op tocht. 

Er zijn 4 controleposten, maar tussen post 2 en 3 raken 
ze de weg kwijt en raken ze hopeloos. 

Hoe brengen ze je op de hoogte?

Leden hebben altijd een noodtelefoon mee mocht er iets misgaan. 
We organiseren soms ook tochten waarbij we leden via digitale 
media hints geven om de route te vinden of uitdagen met 
opdrachten.

SMARTPHONE ALS HULPMIDDEL
1

2

3

Leden die op tocht zijn, hebben altijd een noodtelefoon mee. Die 
mogen ze enkel gebruiken als er iets misgaat.

Als er iets misloopt, dan moeten onze oudste leden ergens aanbellen 
of een voorbijganger aanspreken om ons te contacteren.

SPELEN MET

MEDIA



CIRCULERENDE NAAKTFOTO
1

2

3
SEXTING

Het maakt niet uit wie er op de foto staat, ik laat de leden de foto
verwijderen. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet moet aanbrengen, 
er is niemand in onze jeugdbeweging die hier al een vorming over 
volgde of die weet waar we er info over vinden.



INGEBROKEN IN EEN 
SMARTPHONE 1

2

3
SEXTING


