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Duurzaamheidstest jeugdwerk  

 

Steeds meer kerken bezinnen zich op het thema duurzaamheid, bijvoorbeeld door middel 

van een duurzaamheidscan. Hieronder vind je een Duurzaamheidstest voor jeugdwerk. 

Doe de test en ontdek hoe duurzaam het jeugdwerk in je gemeente is! 

 

1. Hoe krijgen de kinderen te drinken tijdens club of nevendienst? 

A. Uit plastic wegwerpbekertjes. Lekker makkelijk en goedkoop.  

B. Uit kartonnen wegwerpbekertjes. Lekker makkelijk.  

C. Uit gewone bekers. Na afloop wordt alles afgewassen voor de volgende keer.   

D. Uit gewone bekers. Na afloop gaat alles in de energiezuinige afwasmachine.  

 

2. Wat voor ruimte wordt gebruikt voor club of nevendienst? 

A. Lekker groot. Er zouden nog heel veel kinderen bijpassen! We moeten dus flink 

stoken om alles warm te krijgen.  

B. De ruimte is wat aan de ruime kant. Jammer genoeg is de isolatie niet optimaal.

  

C. De ruimte is wat aan de ruime kant, maar wel goed geïsoleerd.  

D. De ruimte is precies groot genoeg. Alles is goed geïsoleerd en er hangen 

spaarlampen. 

 

3. Hoe komen kinderen en leiders naar de club? 

A. Bijna iedereen komt met de auto.  

B. De meesten komen met de auto, maar sommigen rijden wel met elkaar mee.  

C. Sommigen komen met de auto, maar de meesten komen te voet of met de fiets.

  

D. Bijna iedereen komt te voet of met de fiets.  

 

4. Wordt er bij aankopen van materiaal gelet op de duurzaamheid? 

A. Nee, we kopen alleen wat het goedkoopste of het beste is.   

B. Af en toe, maar alleen als het niets extra kost.   

C. Soms, maar er is niet genoeg geld om het altijd te doen. 

D. Ja, altijd. De kerkenraad wil dat er duurzaam moet worden ingekocht en stelt daar 

ook geld beschikbaar voor.  

 

5. Werken verschillende clubs en nevendiensten samen met het materiaal? 

A. Nee, want daar komt vast ruzie van. Iedereen gebruikt dus alleen eigen spullen.

  

B. Af en toe. Maar daar is dan wel overleg voor nodig.  

C. We doen samen met gebruiksmateriaal als scharen en kwasten, maar niet met 

verbruiksmateriaal als karton en verf. 

D. We gebruiken alles samen. Over het aanvullen van verbruiksmateriaal hebben we 

goede afspraken gemaakt. 

 

6. Hoe gaat het jeugdwerk om met papier (affiches, uitnodigingen, gedrukte 

liederen)? 

A. We kopiëren altijd heel veel extra, zodat we altijd voldoende hebben.  

B. We gebruiken altijd papier, maar we maken niet meer dan echt noodzakelijk is.  

C. We gebruiken gerecycled papier. Af en toe doen we dingen digitaal, bijvoorbeeld via 

een website of e-mail. 

D. Bijna alles gaat digitaal. We gebruiken zelfs een beamer in plaats van stencils met 

liederen. 
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7. Hoe zit het met verf? 

A. We geven de kinderen altijd een ruime hoeveelheid verf en terpentine om de kwasten 

schoon te maken. Wat overblijft gaat in de afvoer. 

B. We proberen niet te veel verf te gebruiken. De resten gaan in de afvalbak.  

C. We geven niet meer verf dan nodig. De laatste restjes gaan bij het klein chemisch 

afval. 

D. We gebruiken alleen milieuvriendelijke verf. 

 

8. Is er beleid rond vrijwilligers binnen het jeugdwerk (bijvoorbeeld werving en 

begeleiding)? 

A. Hoezo, heb je daar beleid voor nodig dan? 

B. Er staat wel wat op papier, maar daar gebeurt in de praktijk nauwelijks iets mee. 

C. Er is wel beleid, maar af en toe schiet het er weleens bij in om dat precies uit te 

voeren. 

D. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en alle betrokkenen weten wat er van hen 

verwacht wordt.  

 

9. Krijgen vrijwilligers binnen het jeugdwerk voldoende coaching? 

A. Coaching?  

B. Nee, maar er zijn wel plannen om dit te gaan doen.  

C. Af en toe, als iemand er om vraagt.  

D. Ja, iedereen krijgt regelmatig een coachingsgesprek.  

 

10. Krijgen vrijwilligers binnen het jeugdwerk voldoende waardering? 

A. Nee, waarom? Het werk is toch een beloning op zich?  

B. Wie zich extra inzet, krijgt weleens een compliment of een schouderklop. 

C. Alle vrijwilligers krijgen een presentje met pasen of Kerst.  

D. Iedereen wordt regelmatig in het zonnetje gezet. Af en toe is er een gezellige 

gezamenlijke activiteit.  

 

 
Uitslag: 
Elke A is 0 punten waard.  
Elke B is 1 punt waard.  
Elke C is 2 punten waard.  
Elke D is 3 punten waard.  
Tel de punten bij elkaar op en lees hieronder wat de uitslag is. 
 
• 0-7 punten: Dit is allesbehalve duurzaam. Misschien is het tijd voor wat 'duurzame' bezinning. 
• 8-14 punten: Duurzaamheid krijgt nog geen hoge prioriteit, maar het begin is er. 

• 15-21 punten: Dit gaat zeker de goede kant op, maar er zijn vast nog wel wat dingetjes die verbeterd 
kunnen worden. 

• 21-30 punten: Een lichtend voorbeeld van duurzaamheid! Ga zo door! 

 


