
14u & 15u45

Digitale tools voor jongeren

Sara Logghe Cultuurconnect
Liesbeth De Clercq publiq

Ismet Blakaj JES



Sara Logghe
Cultuurconnect



Voor De Show & de Culture Matcher



Voor De Show
Update dienst



De leerkracht ondersteunen
om de leerlingen te prikkelen en enthousiasmeren

voor de komende voorstelling 
in het cultuurcentrum.
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Eén website 

www.voordeshow.be
starten van het spel 

door leerkracht 

invoer van 
voorstellingen uit 

programmatie door het 
cultuurcentrum

invoer van media (foto, 
video, tekst) door het 
gezelschap
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https://www.voordeshow.be/


Einde van elke spelopdracht 

link naar lesmap 
of naar website



Communicatie & promotie

● korte sfeervideo 

● promomateriaal: afbeeldingen om te integreren in de 

communicatiekanalen van het CC (brochure, website, 

flyer,...)



Feedback leerkrachten

● positief tav het theaterspel

● handig in gebruik

● voelen zich ondersteund

● lesinstructies zijn helder

● leerlingen enthousiast



april mei juni juli augustus september oktober

intekenen cc’s

invoeren van je schoolprogrammatie 
en gezelschappen uitnodigen

promotie bij de scholen
uit jouw regio

speelklaar voor de klassen



Jongeren bereiken 
Update experiment



Ingediende uitdaging 
door CC Lokeren 2018

Het creëren van een jeugdcultuurplatform of -forum in 

Lokeren dat een digitale vorm aanneemt maar ook bouwt 

op een reëel, ‘lijfelijk’ netwerk jeugdcultuur, waar iedereen 

die te maken heeft met jeugd en cultuur een plek op krijgt, 

waar iedere jongere met interesse voor (jeugd)cultuur 

aantrekkelijke en duidelijke info vindt over het 

aanbod. 



september oktober november december januari februari maart

! Zoek: 
Verzameling van 
bestaande 
jongerenwerkingen in 
de cultuursector

" Denk: 
Brainstorm met jongeren, experten en cc om 
tot concrete oplossingen te komen voor de 
noden uit de zoekfase

⚗ Probeer: 
Jongeren geven feedback op 
drie paper prototypes Doen: 

Feedback op wireframe door jongeren en 
cultuurcentra

Traject experiment



! Zoek

1. Omgevingsanalyse

2. Bevraging bij cultuurcentra 

3. Klasgesprekken

4. Interviews met jongeren

5. Enquête bij 500 Vlaamse jongeren 



! Denk

Brainstorm met jongeren en experten

Uitwerken uitdaging 

Bedenken van oplossingen om 

jongeren te bereiken 

Herleid tot 3 ideeën om te testen aan 

de hand van papieren prototypes 









Testen van het prototype door 10 jongeren met focus op 
inhoud

! Doen

Bevragen interesse bij cultuurcentra

" Transfer



Koppeling met 
Uitdatabank met 
curatie en blacklist

Marketing campagne 
gericht op jongeren

Inzichten in 
opname van 
aanbod door 
jongeren



Next steps

● Indien voldoende interesse bij cultuurcentra (vragenronde) 

○ Ontwikkeling van een prototype dat werkbaar is en door jongeren kan getest 

worden in regio WACCO (<Lokeren)

○ Met echte culturele kalender

○ Met werkend ticketsysteem 

● Indien positieve feedback start ontwikkeling tot dienst van Cultuurconnect 



sara.logghe@cultuurconnect.be

www.cultuurconnect.be

volg ons

evi.gillard@cultuurconnect.be

www.cultuurconnect.be

volg ons
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Jongerenwerking publiq en 
online platform BILL
Liesbeth De Clercq 

Inspiratiesessie: digitale tools voor jongeren





verliefd - verloofd - getrouwd - versmolten



publiq is een vrijetijdsbrede organisatie die 
alle doelgroepen omarmt. We verbinden 
mensen en activiteiten met elkaar door 
ervoor te zorgen dat ze elkaar vinden. Zo 
streven we naar een samenleving waar 
vrije tijd leidt tot ontmoeting, initiatief en 
gedeelde beleving zodat elk individu kan 
en wil deel uitmaken van een publiek. 

Voor publiq draait het om vinden en 
verbinden.

Wat betekent dit voor jongeren?



De wereld is veranderd

Wat betekent dit voor jongeren?

○ vrijetijdspatroon (netflix chillen)
○ evolutie kortingen en voordelen 

(positief verhaal in Vlaanderen!)
○ communicatiemix
○ GDPR/AGV 

Hoe blijft BILL relevant?







Hoe ontsluit en 
communiceert publiq 
interessant en 
cultureel 
jongerenaanbod 
naar jongeren? 



Contentcreatie voor online BILL-kanalen 

Jongeren aan het stuur: studenten & jonge professionals



Stagiair-contentmakers





BILL Rangers

Learnings 



BILL Rangers

• Freelancers & jobstudenten
• Domeinspecifieke content
• 6 BILL Rangers 
• Grote investering

• vrijheid = valkuil 
• werktijd 
• administratieve rompslomp
• budget 



Jongerenagenda: selectie en curatie



Selectie

Start: UiTdatabank

- 200.000 evenementen 

- Selectie op basis van labels
- Aanbod exclusief voor jongeren 
- Aanbod specifiek voor jongeren
- Aanbod dat ook interessant is voor jongeren

- Goede selectie begint bij goede invoer in UiTdatabank



Curatie
- Geen vaststaande objectieve definitie van interessant 

jongerenaanbod 
→ geen samenstelling mogelijk met typische parameters

- Extra stap invoegen: curatie 
→ Toevoegen van labels

- Wie?

- Resultaat: jongerenagenda op BILL-website

- Widget voor partners 



Jongerenagenda: selectie en curatie

volledig aanbod

selectie

curatie

jongerenagenda



Liesbeth De Clercq - medewerker campagnes en projecten Jongeren
liesbeth@publiq.be

Katelijne Morreel - directeur publieksontwikkeling
Katelijne@publiq.be

mailto:liesbeth@publiq.be
mailto:Katelijne@publiq.be
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www.jes.be

Digitale Tools

Ismet Blakaj
JES vzw



www.jes.be





WAT?









HOE ontstaan?



HOE ingezet?







Wat?



HOE ontstaan?



HOE ingezet?













WAT
➔ een methode en serious game van JES vzw over online identiteit 
➔ een vaste duur van 100 minuten. 
➔ 5de en 6de leerjaar / 1ste secundair (10-13 jaar)
➔ Online op tablets of laptops
➔ Ontwikkeld om zelfstandig in groep te kunnen begeleiden 
➔ Vormingen
➔ Een alternatief onderzoeksinstrument







WAAROM
➔ Veel mediawijze tools maar vaak een zeer specifieke thematiek
➔ Educatieve methode vanuit jeugdwerk (kruising expertise)
➔ Inzage in leefwereld en internetgebruik van jonge tieners
➔ Werken rond identiteit & mediawijsheid = jongeren empoweren
➔ Verschillende thema’s en trends bespreekbaar maken in klasverband 
➔ Serious game = jongeren ook serieus nemen = testpubliek 





Gaming Traject
Serious Game

Identiteit
Internetgebruik/Mediawijsheid

Foto app
Media Kanaal

Onderzoek meningen jongere STAD Stem 
jongeren

Positief beeld

Overzicht



www.jes.be

VRAGEN?



www.jes.be

www.lomap.be
lomap@jes.be

www.bxlopenview.be
info@bxlopenview.be

https://squeeze.jes.be/
squeeze@jes.be

Ismet Blakaj
Elke Vanoost

http://www.lomap.be
mailto:lomap@jes.be
http://www.bxlopenview.be
https://squeeze.jes.be/
mailto:squeeze@jes.be

