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een tekort aan oudere leden?  
ga de uitdaging aan! 

Je hebt het zelf ook al gemerkt.  Een groep speelclubbers start 
met twintig en tegen dat ze aspi zijn, schieten er twee van over.  
Onderzoek wijst uit dat veel leden het op latere leeftijd voor 
bekeken houden, en dat plus-twaalfjarigen veel moeilijker de 
stap naar de Chiro zetten.  De Chiro wordt – geheel onterecht, 
natuurlijk – plots niet meer zo belangrijk.  Deze brochure wil je 
helpen om het tij te keren.  Om jongeren geboeid te houden en 
ze te werven.  Pasklare oplossingen kunnen we je niet bieden, 
maar je vindt wel een hoop tips en goede voorbeelden in dit 
boekje.  Die kun je gemakkelijk gebruiken in jouw Chirogroep.

De brochure bestaat uit twee grote delen.  In het eerste onder-
zoeken we hoe je de oudere leden kunt blijven motiveren om 
naar de Chiro te komen.  In het tweede deel gaan we dieper 
in op nieuwe leden werven voor jouw groep.  We zetten het 
ook bewust in die volgorde.  Omdat nieuwe leden werven veel 
moeilijker is dan leden houden.

herken je jouw Chirogroep in dit 
probleem?

Niet te hard panikeren en je vooral door deze brochure laten 
inspireren.  Daar komt het op neer.  Zolang je er met de leiding 
volledig voor wilt gaan, komt alles wel in orde.  Neem de tijd om 
je goed voor te bereiden en de koe bij de horens te vatten.  Veel 
hangt af van jouw enthousiasme om de uitdaging aan te gaan, 
maar dat zal geen probleem zijn: anders had je deze brochure 
niet vastgenomen.

Dit weet je dan ook alweer:
De meesten van onze oudere leden hebben al eens gekust 
in de Chiro, maar zijn nog nooit verder gegaan.  Slechts 
een minderheid gaat maandelijks op café.  Op een vrije 
dag spenderen ze gemiddeld twee uur online.  De meesten 
hebben ouders die allebei in de jeugdbeweging zaten en ze 
beluisteren allemaal dagelijks muziek.  90% van hen nemen 
geen drugs, maar diezelfde 90% hebben wel al eens alcohol 
gedronken in Chiroverband.  Een minderheid zingt, tekent of 
danst nog naast de Chiro en slechts enkelen van hen zijn ooit 
al in een ‘echte’ discotheek geweest.



Deel 1: 
leDen 
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De grootste uitDaging bij ouDere 
afDelingen is ervoor te zorgen Dat 
ze het allemaal boeienD genoeg 
vinDen om te blijven komen.  niet 
eviDent, maar De uitDaging waarD.  
hieronDer geven we enkele tips 
om je leDen te houDen.  want Dat 
blijft het belangrijkste.
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1.  wat gaan we doen 
Vandaag? 
een goede dagelijkse werking
“Alles staat of valt met een goed programma!”  Dat heb je 
waarschijnlijk al meerdere malen moeten horen.  Een waarheid 
als een koe, natuurlijk, maar wat is nu een goed programma 
voor oudere leden?  Mogelijke omschrijvingen zijn uitdagend, 
avontuurlijk, vernieuwend, afwisselend, gedurfd en 
prikkelend.

Kortom: je zorgt er best voor dat je oudere leden geprikkeld 
worden om iets te proberen.  Daag je ze uit om met een 
twaalfwieler de kampplaats te bereiken?  Of speel je 
roeiboothockey op de Noordzee?  Zolang het maar niet altijd 
te gewoontjes is.  Probeer iets uit wat ongelofelijk moeilijk lijkt, 
maar toch haalbaar is.
Natuurlijk kun je een tipper of kerel nog wel plezieren met een 
spelletje voetbal of dikke bertha.  Maar ga ervan uit dat ze van 
jou net dat tikkeltje meer verwachten.

Activiteiten met dat tikkeltje meer.
 ´Met alle Chirogroepen van het gewest een vlottentocht 
maken in de Ardennen
 ´Op tweedaagse in het Atomium slapen 
 ´Een Peking Express-dropping die eindigt op een 
kerstmarkt aan de zee
 ´Een groot rodedraadspel het hele jaar door, met coole 
opdrachten (kus Jean-Marie Pfaff!) tegen de leiding
 ´Een stadsspel spelen in Gent mét gps
 ´In een bos slapen onder een zelf gesjorde tent
 ´Een fuif of caféavond in elkaar steken
 ´En tot slot datgene doen wat niemand ooit voor hen al 
gedaan heeft

Nog een tip: 
Tito’s doen zich graag wat ouder voor dan ze in werkelijkheid 
zijn. Je kunt je bij het uitwerken van een activiteit daarom best 
spiegelen aan een hogere leeftijdsgroep, de keti’s dus. Let er wel 
op dat alle afdelingen iets hebben om naar uit te kijken. Tito’s 
moeten niet het gevoel hebben dat ze alles al hebben gehad. 
Wil je een handig overzicht over de eigenheid van elke leeftijds-
groep? Check zeker eens www.chiro.be/groeilijn.
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1.1 oVer eValuatie en inspraak: 
naarmate je oudere leden ouder 
worden...

... beginnen ze het hele Chiro-idee wel een beetje te snappen.  
Het is daarom niet meer dan logisch dat ze af en toe zelf ook 
een leuk idee hebben om te doen met de afdeling.
Ga hier zeker op in.  Spreek met hen goed af wat ze verwachten, 
en probeer iets uit te werken.  Het wordt nog beter als je hen 
betrekt bij de voorbereiding.  Brandt er een klein vuurtje in 
één van je keti’s?  Nodig hem of haar uit om samen met jou 
een programma te maken.  Pas wel op met de verwachtingen 
hierover.  Je zou denken dat jongeren uit zichzelf veel in elkaar 
kunnen boksen, maar die zelfstandigheid hebben ze nog niet 
helemaal.  Help hen voldoende, deel je ervaring en voorzie 
sturing.  Het is en blijft jouw verantwoordelijkheid, maar laat je 
gerust helpen door jouw dolenthousiaste leden.

Je kun je oudere leden ook perfect vragen om de activiteit van 
die dag te evalueren.  Zo maak je hen ervan bewust dat je als 
leiding wilt dat iedereen zich amuseert en geef je hen de kans 
om zelf met ideeën te komen.  Gewoon even snel vragen hoe 
het geweest is, kan al volstaan.  Toch kun je het ook met een 
methodiekje aanpakken om de boel wat gestructureerder te 
laten verlopen.

Kaartjes van de cinema
Vraag je leden om gedurende het jaar zoveel mogelijk postkaartjes te verzamelen.  Je vindt er 
tientallen in jeugdhuizen en cinemacomplexen.  Als je er een hele hoop hebt, kun je ze uitspreiden 
over de vloer van je lokaal.  Vraag daarna aan elk lid om een kaartje te kiezen dat iets weergeeft 
over wat je de volgende keer wilt doen.  Je kunt ook vragen om een kaartje te kiezen dat iets zegt 
over de activiteit van die dag.
Geen kaartjes bij de hand?  Je kunt hetzelfde doen met sleutelhangers, schoenen en zelfs kousen.

Toppermeter van Chiro JoChiHé
De toppers van Chiro JochiHé evalueren hun werking elke zondag.  In het begin van het jaar 
mochten ze een langwerpig stuk karton en een eigen wasspeld pimpen.  De leiding stelde nadien 
elke zondag dezelfde vraag: “Hoe was het voor jou vandaag?” Elke topper plaatste zijn wasspeld bij 
de punten die hij aan de zondag gaf.  Soms werd erop ingegaan, maar soms ook niet.  “Zo kwamen 
we te weten of we een leuke activiteit in elkaar hadden gebokst, en voelden de toppers zich meer 
verantwoordelijk voor de hele groep,” vertelt leider Ken.

De Reflectieactiviteiten
Chirojeugd Vlaanderen ontwikkelde een hele bundel vol reflectie- en 
evaluatiemethodieken.  Het zijn speelse werkvormen om stil te staan 
bij je groep en je activiteiten.  Te koop in De Banier.

enkele Voorbeelden Van aCtiViteiten om aCtiViteiten mee te eValueren
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2. we zijn met zo weinig, leider!
werken met kleine groepen
Het is erg logisch dat naarmate je leden ouder worden, ze met alsmaar minder een afdeling 
bevolken.  Het is niet altijd zo dat er meer en meer afvallen, nee, er komen gewoon minder 
leden bij.  Ergens is dat zelfs helemaal niet erg.  Problematisch wordt het pas als leden niet 
meer komen omdat ze met zo weinig zijn.

Waarom haken oudere leden af?
1. Er is een conflict of een slechte sfeer in de groep.
2. Er is een ruzie met de leiding.
3. Ze moeten te veel studeren.
4. Het aanbod spreekt hen minder aan.
5. Al de andere vrienden stappen ook op.

Tijd voor actie is één ding.  In een volgend hoofdstuk vind je tips om oudere leden te werven.  
Toch verdienen die weinige leden ook activiteiten waarbij ze van hun sokken geblazen wor-
den.  Besteed daar ook voldoende aandacht aan.  Zolang het programma goed zit, bestaat de 
kans dat er nieuwe leden bijkomen.  Meer nog: weinig leden hebben, heeft zo zijn voordelen.

 ´Je kunt gemakkelijk met je groepje ergens op bezoek gaan.  Zo wordt een uitstapje 
naar het zwembad enorm gemakkelijk te organiseren.
 ´Je bent mobieler, je vindt bijvoorbeeld gemakkelijker een originele weekendplaats.  
Waarom geen citytrip, met een overnachting in een jeugdherberg?
 ´Je kunt als leiding zelf meedoen aan de activiteit.  Een stadsspel wordt veel leuker als jij 
ook meespeelt.  Check zeker: www.chiro.be/bussenspel.
 ´Je kunt van elk lid een ploeg maken.  Vier leden?  Vier doelen voor vier ploegen en vier 
ballen erbij, en je hebt een blits spel.
 ´Je hebt een beter contact met de leden en kent ze dus beter.
 ´Je beschikt over een groter budget per lid, je kunt al eens speciaal materiaal kopen.  
Waarom geen workshop juwelen maken met je clubje tiptiens?

Zijn zeker ook nog gemakkelijk te regelen met weinig leden: een Playstation-wedstrijd 
(informeer bij je jeugddienst om er één te ontlenen), koken in het donker, Komen Eten, een 
tandemritje, een kajakrace, een filmfestival organiseren, een bezoekje aan elkaars moemoe 
met koffie en taart, enz.

Wat je zeker niet moet doen, is activiteiten afgelasten.  Doe er alles aan om het geplande pro-
gramma te laten doorgaan, ook al ben je maar met z’n tweeën.  Je geeft zo wel twee leden 
een positieve namiddag mee, terwijl ze anders misschien teleurgesteld vertrekken van een 
dagje nietsdoen in de Chiro.

Tip: 
In De Banier kun je terecht voor spelfiches over spelen in kleine groep: volledig uitgewerkte 
spelen voor slechts enkele enthousiastelingen.
Wil je graag meer info over spelen met kleine groepen?  Mail naar continuiteit@chiro.be.
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Zelfs karton is niet nodig.  Teken een gezicht op enkele ballen 
en je bent ook vertrokken.  Meer nog, kun je het ook als je je de 
nieuwe vriendjes alleen maar inbeeldt?

Samen ben je nooit alleen
Het ligt een beetje voor de hand.  Als je weinig tito’s, keti’s en 
aspi’s hebt, kun je het probleem eventjes oplossen door een 
activiteit samen te doen.  Steek met de leiding de koppen 
bijeen en boks een superactiviteit in elkaar.  Het is zeker niet 
iets wat je elke week kunt doen, maar een zondag +12-Chiro 
met voldoende volk kan al heel wat stress verlichten.

Leer elkaar kennen
Toch liever spelen met leeftijdsgenoten?  Probeer enkele 
keren per jaar af te spreken met een andere Chirogroep (van 
je gewest of verbond).  Als je van hen ook te horen krijgt dat 
ze soms met weinig leden zijn, heb je meteen wat lotgenoten 
gevonden.  Het kan zelfs als je niet helemaal gelijk verdeeld 
bent.  Zo ging de leiding van Chiro Hallaar met hun enige 
aspimeisje op bezoek bij de aspi’s van Chiro Pako.  Eén meisje 
dat veroverd moest worden door 14 jongens, je kunt het ook 
slechter getroffen hebben.’

Nieuwe vriendjes
Een iets originelere aanpak dan: waarom creëer je zelf geen 
nieuwe leden?  Teken elkaars omtrek op grote vellen papier 
of karton.  Knip ze uit.  Je ziet, je hebt er direct allemaal 
een dubbelganger bij, zij het misschien in wat magere 
vorm.  Maar geen probleem: je kunt hem of haar wat kleren 
aandoen, een naam geven, enz.  Met die nieuwe vriendjes 
kunnen we perfect allerlei spelletjes spelen.  Voetbal of 
levend lijk, kiekeboe of big boulie, alles is mogelijk.
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 3. Chiro: meer dan een 
zondagmiddag ?
werking op andere tijdstippen
Jongeren vinden het belangrijk om een eigen stek te hebben, 
waar ze zich samen met hun vrienden kunnen ontspannen.  
Regeltjes en strakke structuren vinden ze maar niks.  Ze komen 
naar de Chiro omdat ze daar hun vrienden ontmoeten en zich-
zelf kunnen zijn.  
Met andere woorden: als de leden van jouw afdeling een hechte 
vriendengroep vormen, is de kans groot dat ze naar de Chiro 
zullen blijven komen.
Hoe maak je van je afdeling een vriendengroep?  Uiteraard heb 
je dat niet volledig in de hand, maar je kunt de groepsvorming 
wel stimuleren door van de Chiro méér te maken dan een zon-
dagnamiddag van twee tot zes.

In dit hoofdstuk reiken we enkele ideeën aan om van je oudste 
afdelingen vrienden voor het leven en van de Chiro the place to be 
te maken.

De meeste van de onderstaande ideeën zijn vooral geschikt 
voor keti’s en aspi’s, maar na enige aanpassingen zijn ze ook 
bruikbaar voor tito’s.

3.1 instuif op VrijdagaVond

Instuif?  Wat is dat?
Met instuif bedoelen we: een ontspanningsmoment zonder 
kant-en-klaar uitgewerkte spelen maar met een open aanbod 
waaruit leden kunnen kiezen, zoals tafeltennis, gezelschapsspe-
len, gamen, knutselen, volleybal, voetbal, enz.

Jongeren zijn op zoek naar een eigen plek.  Een zetel, een mu-
ziekinstallatie en een salontafel: meer hebben ze niet nodig om 
de vrijdagavond in te zetten.  Al kunnen een dartsboard of een 
tafelvoetbalspel natuurlijk wel voor extra sfeer zorgen.  
Misschien ontspannen jouw leden zich op vrijdagavond al 
in het jeugdhuis om de hoek?  Dat is natuurlijk prima – maar 
waarom geef je de keti’s en aspi’s niet de kans om op vrijdag-
avond enkele uren in hun afdelingslokaal door te brengen?  Ze 
kunnen daar naar een film kijken, gezelschapsspelletjes spelen 
of gewoon wat bijpraten.  Op die manier versterk je de band 
tussen de leden onderling en kan het Chirogevoel alleen maar 
toenemen.
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En voor jou hoeft het niet noodzakelijk een extra inspanning 
te betekenen, want waarschijnlijk ben je er zelf toch al om een 
programma voor te bereiden of omdat het leidingskring is.

Enkele tips:
 ´Zorg voor een gezellig lokaal (je kunt je leden natuurlijk 
zelf laten beslissen over de inrichting).  Een zoektocht in de 
kringloopwinkel of een oproep aan de ouders kan al snel 
enkele zetels, een tapijt, een salontafel en sfeerverlichting 
opleveren.
 ´Je hoeft als leid(st)er uiteraard niet heel de tijd aanwezig te 
zijn maar spring af en toe wel eens binnen.  Ideaal voor een 
informeel babbeltje met je leden.
 ´Maak op voorhand goede afspraken met je leden over wat 
wel en niet kan.  Denk na over afspraken in verband met 
alcohol en roken.
 ´Spreek een einduur af.  Aspi’s kun je de 
verantwoordelijkheid geven om zelf af te sluiten.  Bij keti’s 
sluit best iemand van de leidingsploeg de lokalen af.
 ´Communiceer heel duidelijk naar alle leden én naar de 
ouders over de instuifmomenten.  Maak ook duidelijk dat 
zo’n instuifmoment de zondagactiviteit niet vervangt.

3.2 instuif op woensdagnamiddag

Haast alle tieners hebben de woensdagnamiddag vrij.  Ondanks 
allerhande hobby’s en schoolwerk hebben ze dikwijls nog wel 
een uurtje of twee om zich te ontspannen.  En waar kan dat 
beter dan in de Chiro?
Als (een deel van) de leiding vrij is op woensdagnamiddag kun 
je een instuifaanbod overwegen voor tito’s, keti’s of aspi’s.
Laten we wel realistisch zijn: nog een extra namiddag aan de 
Chiro spenderen is maar voor weinigen een haalbare piste.  
Maar misschien lukt één woensdag per maand wel?  En mis-
schien hoef je er op woensdag niet met de volledige leidings-
ploeg te staan, zodat je een beurtrol kunt afspreken.

3.3 een extra lange Chirozondag
Samen eten en blijven plakken in de Chiro kan erg leuk zijn.  Als 
je toch met de leidingsploeg de gewoonte hebt om na te kaar-
ten in het lokaal kun je de (oudste) leden ook de mogelijkheid 
geven om langer te blijven na het vaste programma.
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3.4 betrek je leden bij tradities
Het loont de moeite om samen met de hele leidingsploeg eens 
een overzicht te maken van alle fun-activiteiten die jullie met de 
leiding organiseren en die ervoor zorgen dat jullie elkaar regel-
matig ontmoeten.  Denk aan: meegaan op voorkamp, kerstre-
cepties, een paaseierenzoektocht, traktaties bij verjaardagen, of 
wanneer jullie samen naar de finale van het tennis kijken, enz.
Misschien kun je je leden wel betrekken bij een aantal van die 
tradities en hen zo nauwer betrekken bij het Chiroleven – al 
mag je natuurlijk een aantal activiteiten exclusief voor de leiding 
houden.

3.5 betrek je leden bij kasaCties
Een spaghetti-avond, een startdag, een kwis: ongetwijfeld 
organiseer je met de leidingsploeg verschillende kasacties waar 
heel wat werk in kruipt.  Dikwijls heerst daar ook wel ambi-
ance.  Vraag je (oudste) leden om een handje te komen helpen.  
Vergeet niet dat sommigen echt uitkijken naar het leven in de 
leidingsploeg en het als een eer zullen zien om te mogen mee-
helpen aan de voorbereiding van een groepsactiviteit.
Hou hierbij rekening met de eigenheid van de verschillende 
leeftijdsgroepen.  Aspi’s kunnen mee achter de toog staan op 
de jaarlijkse barbecue, tito’s zullen het leuker vinden om op 
voorhand flyers te bussen of om ’s middags taart en koffie te 
verkopen.

VoorbeeLD: 
De leiding van Chirojongens Huppeldepup spreekt tussen april en oktober elke 
donderdagavond af om samen te voetballen in het nabijgelegen gemeentepark.
Sinds kort worden ook de keti’s en aspi’s uitgenodigd om mee te komen voet-
ballen.  Als er maar twee of drie leden opdagen, spelen ze gewoon mee met de 
leiding.  Als er meer dan tien keti’s en aspi’s zijn, spelen ze onderling een match op 
het aanpalende voetbalveld.
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3.6 flexibele werking
Beeld je even in.  Het is december.  De keti’s hebben maandag 
een examen wiskunde of Frans.  Ze kunnen het zich niet veroor-
loven om een hele zondagnamiddag naar de Chiro te gaan, dus 
blijven ze massaal thuis.
Wat doe je?

 ´Je beslist om de hele maand december geen werking te 
geven.  Het heeft toch geen zin om een programma te 
maken als er maar twee of drie keti’s komen opdagen.
 ´Je steekt gewoon, zoals elke maand, een programma in 
elkaar om de zondagnamiddag te vullen.  Ook al dagen er 
maar drie leden op, je hebt toch maar mooi een activiteit 
voorbereid.
 ´Je houdt rekening met de examens van je leden en 
je beslist om in december activiteiten te geven op 
zaterdagavond, van 19.30 tot 21.30 uur.  Je hoeft geen 
uitgebreid programma te maken: gewoon wat wilde 
spelletjes zodat de leden al hun examenstress kwijt 
kunnen, is voldoende.

Optie één is handig want het bezorgt jou een aantal vrije week-
ends – maar het is niet bevorderlijk voor de groepssfeer als de 
leden elkaar een maand niet zien.
Optie twee: het is mooi dat je ervoor kiest om de werking 
gewoon te laten doorgaan maar het risico bestaat dat je snel 
ontmoedigd geraakt als er bijna geen leden opdagen.  De leden 
die door de examendruk echt niet kunnen komen, hebben er 
bovendien ook niet veel aan.
Optie drie: een mooie oplossing-op-maat!  Je houdt rekening 
met de omstandigheden waar je leden zich in bevinden en dat 
is goed: de Chiro is immers geen eiland.  Je geeft je leden de 
kans om elkaar ook tijdens de examens te ontmoeten en dat is 
goed voor de groepssfeer.

Een flexibele werking is uiteraard niet alleen in examenperiodes 
nodig.  Soms haken jongeren af omdat ze de Chiro niet meer 
kunnen combineren met al hun andere bezigheden en interes-
ses.  Hou daarom rekening met de agenda van je leden en durf 
desnoods afwijken van de traditionele Chiro-uren.

Voorbeeld:
 ´Werken al je derdejaarsketi’s op zondag bij de bakker?  
Overweeg dan om af en toe werking te geven op zaterdag.
 ´Heb je verschillende leden met een moslimachtergrond, 
plan dan geen weekend of feest tijdens de ramadan.
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Valkuilen
Sommige leden zullen één Chironamiddag per week 
voldoende vinden en zullen geen behoefte hebben aan extra 
activiteiten in Chiroverband.  Bedenk dat heel wat jongeren 
de Chiro combineren met twee of drie andere hobby’s.  Hou 
er rekening mee dat sommige ouders – zeker in gezinnen 
met een etnisch-cultureel andere achtergrond –  verwachten 
dat hun kinderen een groot deel van hun vrije tijd in 
familieverband doorbrengen.  Voor kinderen van gescheiden 
ouders is het geen evidentie om het gependel tussen 
meerdere adressen te combineren met een regelmatige 
aanwezigheid in de Chiro.
Zorg er daarom voor dat je extra Chiromomenten een 
vrijblijvend karakter hebben.  Je zult er ook over moeten 
waken dat er geen tweedeling ontstaat tussen leden die 
enkel op zondagnamiddag komen en leden die er extra 
activiteiten bijnemen.
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+124.  durf het groots te zien
projeCten en eVenementen
In het voorgaande hoofdstuk vertrokken we van het idee dat jongeren naar de Chiro komen 
om zich samen met vrienden te ontspannen.  “De Chiro is toch meer dan een beetje chillen 
met vrienden,” denk je nu misschien.  En terecht: jongeren komen ook naar de Chiro omdat 
ze zich daar creatief kunnen ontplooien en uitdagingen kunnen aangaan die achteraf stoere 
verhalen en mooie herinneringen opleveren.  Durf het daarom af en toe groots te zien.  We 
geven je alvast enkele voorbeelden van activiteiten die het klassieke zondagnamiddagspel 
overstijgen.

4.1 leefweek

De leefweek is een traditie in heel wat Chirogroepen.  Ideaal voor keti’s en aspi’s, een topacti-
viteit waar leden echt naar uitkijken. 

Leefweken bestaan uiteraard in alle vormen en maten.  In grote lijnen komt het hier op neer: 
leiding en leden wonen gedurende een week samen in het Chirolokaal.  Het is de bedoeling 
dat iedereen zijn of haar normale dagactiviteiten verderzet (school, werk, hobby’s, huistaken, 
bezoek aan de bomma, enz.), met dat verschil dat het Chirolokaal gedurende een week voor 
iedereen de thuisbasis vormt.  Samen overnachten, samen eten en ontspannen: de perfecte 
boost voor het groepsgevoel!

Enkele tips:
 ´Maak het lokaal gezellig.  Zorg voor een huiskamergevoel, met aangename verlichting, 
zetels, een tapijt, muziekinstallatie, stripverhalen, enz.
 ´Je kunt enkele avondactiviteiten in elkaar steken maar steek het programma niet te 
vol.  Sommige leden willen na een dag op school ook gewoon een boekje lezen of wat 
muziek beluisteren.
 ´Het kan leuk zijn om je leden een aantal rodedraadopdrachten te laten uitvoeren 
tijdens de leefweek.  Bijvoorbeeld: iedereen krijgt een kaartje met de naam van een 
ander lid op.  Het is de bedoeling om zoveel mogelijk details te weten te komen 
over het weekverloop van die persoon, gaande van hobby’s tot welk broodje hij of 
zij gegeten heeft op dinsdagmiddag.  Op het einde van de week mag iedereen het 
weekverloop van degene op hun kaartje voorstellen aan de groep via een PowerPoint-
presentatie, een beeldverhaal, een lied of een fotoverslag.
 ´Maak goede afspraken met de ouders.  Sommige ouders zullen bezorgd zijn dat het 
schoolwerk van zoon- of dochterlief onder de leefweek zal leiden.  Met duidelijke 
communicatie kun je hun bezorgdheid wegnemen: je kunt bijvoorbeeld een 
‘huiswerklokaal’ inrichten en dat ook melden aan de ouders.
 ´Maak ook afspraken met de eigenaar van jullie lokalen.  Vraag na of overnachtingen in 
het lokaal wel toegelaten zijn.
 ´Wil je ook leden werven?  Stel eventueel één avond open voor vrienden en vriendinnen 
van je leden.
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4.2 gotCha

Een echte klassieker.  We leggen het basisconcept even uit.
Iedere deelnemer krijgt een kaartje met de naam van een andere deelnemer (het doel-
wit) die ze moeten uitschakelen.  Dat kan door het doelwit te raken met een waterstraal 
van een spuitje of waterpistool, zonder dat er getuigen bij zijn.
Wie gedood wordt, geeft zijn of haar doelwit door aan de moordenaar.  De namen van 
de vermoorde spelers worden op een centraal bord gehangen, zodat de overblijvende 
spelers kunnen zien wie er al uitgeschakeld is.  Alle deelnemers samen vormen immers 
één grote lus.  Dat zorgt ervoor dat er op het einde van het spel twee spelers overblij-
ven die elkaar moeten vermoorden.  Wie hierin slaagt, wint het spel.
Varianten: in plaats van iemand uit te schakelen met water kun je andere moordwapens 
kiezen.  Voorbeelden: een foto maken van het doelwit, een sticker op het voorhoofd 
kleven.  
Je kunt er ook voor kiezen om de vermoorde personen nog een rol te geven in het spel.  
Zij kunnen bijvoorbeeld fungeren als huurmoordenaar en tegen betaling ingeschakeld 
worden door nog levende spelers.

Gotcha is een ideaal kampspel maar je kunt het ook gewoon tijdens het jaar spelen.  Je 
kiest een periode, bijvoorbeeld de hele maand april, waarin het spel gespeeld wordt.  Je 
kunt zelfs beslissen dat er tijdens de Chiroactiviteiten een staakt-het-vuren geldt, zodat 
er enkel buiten de Chiromomenten Gotcha gespeeld mag worden.

4.3 Chiro 2.0

Met behulp van het internet, sociaalnetwerksites en eventueel een klein beetje pro-
grammeerkennis kun je activiteiten in elkaar steken waar je leden ook thuis in kunnen 
opgaan.

Geef je leden bijvoorbeeld elke maand, al dan niet in groepjes, een nieuwe opdracht.  In 
de maand april moeten ze bijvoorbeeld zoveel mogelijk gele auto’s fotograferen.  Elke 
gefotografeerde auto wordt via Facebook of een andere website gedeeld, zodat alle 
leden zien hoeveel foto’s de anderen al hebben.  
In de maand mei moeten ze om het eerste een voorwerp vinden dat zich ergens op een 
openbare plaats in de gemeente bevindt.  Om de paar dagen verstuur je via mail een 
tip die naar de vindplaats kan leiden.

Chiro Stine ontwikkelde een echt online massagame op hun site.  In het 
spel ‘ChiroWarz’ is het de bedoeling om de beste virtuele Chirogroep 
te managen.  Word rijk door fuiven te organiseren, investeer dat geld 
in goede lokalen en krijg meer leden.  Niet alleen is het superleuk, je 
oudere leden kunnen zelf ervaren wat het is om een Chirogroep te 
runnen.  Wil je het spelen?  http://game.ChiroStine.be!
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4.4 in it for the money

Geld maakt niet gelukkig.  Maar geld verdienen soms wel, zeker als het in 
groep gebeurt.  Tito’s vinden het bijzonder leuk om bijvoorbeeld met een 
ijsjeskraam of pannenkoekenkraam op een wijkfeest te staan en geld te 
verdienen.
De motivatie zal nog groter zijn als jouw leden mee kunnen beslissen wat 
jullie met het geld doen: naar een wildwaterpark gaan, een muziekinstal-
latie kopen voor het afdelingslokaal, een solidariteitsactie steunen, enz.

4.5 uitgespeeld?

Misschien heb je het al eens meegemaakt: je hebt tijdens de week een 
fantastisch spel bedacht, op zaterdagnamiddag heb je met je mede-
leiding alle voorbereidingen getroffen (geknutseld, kaartjes geknipt, 
verkleedkleren gezocht, enz.) en dan blijken je tito’s op zondagnamiddag 
liever in de zetel te hangen dan enthousiast mee te spelen.  Behoorlijk 
frustrerend.
Vanaf een bepaalde leeftijd – dikwijls vanaf de tito’s – kan de zin om 
spelletjes te spelen (tijdelijk) verdwijnen.  Pubers vinden het niet altijd 
cool om uitbundig te spelen en zijn bang om als kinderachtig te worden 
beschouwd.  Of ze hebben eenvoudigweg meer interesse voor elkaar dan 
voor een ingewikkelde speluitleg.
Wat doe je in zo’n geval?  Je kunt toch niet de hele zondagnamiddag in de 
zetel hangen met je leden?  Misschien zijn je oudere leden nog moeilijk 
te motiveren voor een spel maar kun je hen wel enthousiast maken voor 
een uitdagend project, zoals een film, een toneelspel of een modeshow 
maken.

Inspiratie nodig?  Op YouTube en andere videowebsites vind je heel 
wat ‘kortfilms’ van Chirogroepen of beeldmateriaal van andere creatieve 
Chiroactiviteiten.

Tip:  Heb je nood aan meer ondersteuning?  Goed materiaal voor 
jouw films vind je bij de uitleendiensten van de provincie of bij jouw 
jeugddienst.  Voor vorming over filmpjes maken kun je terecht op 
www.graffiti-jeugddienst.be of www.javi.tv.

Enkele voorbeelden:
Vimeo:
Chiro Overschelde TV –  dit was het ketijaar
Chiro Overschelde TV –  ploetertocht keti’s en aspi’s
www.chiro-overschelde.be/video
YouTube:
Ding Dong Keti Movie (Chiro Lore)  
Keti’s doen trigger happy (Chiro Lore)
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Enkele tips:

 ´Betrek je leden van in het begin bij het project.  Laat hen 
mee brainstormen, een concept bedenken, werkgroepjes 
samenstellen, enz.  Hoe meer ze het gevoel hebben dat ze 
zelf het project in handen hebben, des te enthousiaster 
zullen ze zijn.
 ´Hou rekening met de eigenheid van je groep.  Probeer niks 
te forceren als je merkt dat het enthousiasme bij je leden 
ontbreekt.  Heb je geen podiumbeesten in de groep?  Ga 
dan niet voor een liveshow maar kies er dan voor om een 
film te maken of een zeepkistenrace te organiseren.
 ´Inspraak betekent niet dat je leden alles zelf moeten 
beslissen.  Zeker bij tito’s zal je begeleidersrol nog erg 
groot moeten zijn.  Tito’s kunnen wel ideeën aanreiken 
maar ze zullen geen project van begin tot einde kunnen 
uitwerken.
 ´Zorg voor voldoende deeltaken en maak – als ze met 
genoeg zijn – werkgroepjes: een decorploeg, een 
kostuumploeg, enz.  Je leden zullen zich meer betrokken 
voelen als ze in kleine groepjes concrete taken kunnen 
uitwerken. 

Draaiboek:
aCtiefilm: (werktitel) ketibiVak in kaboel

zondag 2 oktober: 
brainstorm scenario

9-30 oktober: 
leiding schrijft scenario op basis van 

 
brainstorm met keti’s

zondag 6 november: scenario bespreken met keti’s en verder uitwerken

zondag 13 november: verdeling rollen

zondag 20 november:  brainstorm over decors, kostuums, stunts.  

 
Verdeling in werkgroepen:

 
werkgroep 1: decorploeg

 
werkgroep 2: kostuumploeg

 
werkgroep 3: stunts en special effects

kerstvakantie:  
knutselweek: decors en kostuums knutselen

zondag 22 januari:  
repetitie, draaidagen plannen

krokusvakantie:  
opnames (Hans regelt camera en belichting)

zondag 19 februari:  
affiche afwerken en promomateriaal maken

zaterdag 10 en zondag 11 maart:  montage

zaterdag 17 en zondag 18 maart:  première op groot scherm
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5. add friend
oVer sfeer en CommuniCatie
Jongeren overtuigen om iets te doen, is vaak niet zo simpel.  Je 
denkt wel dat je een superprogramma in elkaar hebt gebokst, 
maar hoe zorg je ervoor dat je leden die zondag wel degelijk 
naar de Chiro komen?

Je Chiroleden zullen vooral overtuigd worden om elke week te 
komen als hun groep ook een echte vriendengroep is.  Zolang 
het goed botert tussen alle leden, zullen ze gemotiveerd blijven 
om hun zondag op te offeren.  Wees ervan overtuigd dat de 
vriendschap die ze bij hun afdeling ervaren veel belangrijker is 
dan je programma zelf.

5.1 ConfliCtje?
Ook bij oudere leden komt het weleens voor, een kliekje dat het 
niet zo goed kan vinden met een ander kliekje.  Verwijten en ru-
zies komen en gaan, maar over het algemeen weegt dat enorm 
op de groep.  Wat doe je dan?  Wel, luisteren en praten.

Vanaf de tito’s komen jongeren op een leeftijd waar ze zelf wel 
inzien wat kan en wat niet.  Probeer beide kanten hun verhaal te 
laten doen, maar wijs hen erop dat ruzie de sfeer enorm verpest.  
Wijs hen er vooral op dat ze allemaal de verantwoordelijkheid 
hebben om er samen een leuk jaar van te maken.

De meest voorkomende reden waarom 
jongeren de Chiro verlaten is een slechte sfeer 
in de groep.
Zolang het in de ploeg goed zit, heb je weinig problemen.  
Verder moet je als leiding oprecht geïnteresseerd zijn 
in je leden.  In alle leden.  Probeer hen te leren kennen, 
ontdek hun leuke en rare kantjes en toon hen de jouwe.  
Het klinkt enorm wollig, maar alles begint bij graag 
zien.  Doe aan sfeerbeheer en heb aandacht voor kleine 
groepsprobleempjes.
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5.2 laat je zien als groep

Jongeren hebben een groep nodig waarmee ze zich kunnen 
identificeren.  Hun Chirogroep kan die rol spelen.  Net als be-
paalde subgroepen gebruiken jongeren vaak kleren om dat te 
uiten.  Probeer daar ook op in te spelen.  Laat ze zelf een T-shirt 
ontwerpen, of een stempel voor op hun rokje of Chirotopje.  
Laat de allermooiste petjes maken of maak voor je aspimeisjes 
allemaal dezelfde oranje oorbellen.  Een trucje natuurlijk, maar 
het werkt wel.

Tip: 
Het hoeft ook helemaal niet veel geld te kosten.  Een 
badgemachine kun je huren bij de meeste uitleendiensten en 
met een goed zelf uitgesneden sjabloon op een oud T-shirt kom 
je ook al ver.

Tito’s: een geval apart
Tito’s zijn een speciale afdeling.  De tweedejaars hebben hun 
eerste ervaringen op de middelbare school achter de rug en 
gedragen zich daardoor een pak stoerder dan de eerstejaars.  
Voor hen is het vaak opboksen tegen de oudere leden, die 
vaak een pak ouder (of meer volwassen) lijken.  Dat verschil 
is niet te onderschatten, en voor de nieuwe tito’s kan het een 
reden zijn om de Chiro te verlaten.

Een specifiek actieplan om hiermee om te gaan, kunnen 
we je niet bieden.  We kunnen je wel zeggen dat tito’s dat 
probleem zelf wel erkennen.  Zet je tijdens een vieruurtje 
tussen hen en babbel er eens rustig over.  Hopelijk zullen 
ze zelf wel inzien dat twee groepen tito’s geen manier van 
werken is.  Probeer de twee kliekjes vaak te mixen als je 
twee ploegen nodig hebt, maar af en toe eerste- tegen 
tweedejaars zal ook wel eens deugd doen.  Stomme 
opmerkingen van de ene groep tegen de andere beantwoord 
je best kritisch en kordaat.  Wij tegen hen, dat gaat niet in de 
Chiro.

Wil je dat al je leden dezelfde Chirokleren dragen, maar denk je dat niet iedereen 
dat kan betalen, doe dan een beroep op het Solidariteitsfonds.  Meer info op de 
website: www.chiro.be/info-voor-leiding/diversiteit/solidariteitsfonds.
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Bij jongeren mag het vooral stoutmoedig zijn.  Probeer wat te stunten, op te vallen 
en grenzen af te tasten in je communicatie en gegarandeerd wordt je boodschap 
beter opgepikt.

5.3 hoe CommuniCeren met je 
oudere leden?
Hieronder geven we enkele tips hoe je best met jongeren 
communiceert via allerlei kanalen.

Durf op te vallen is de boodschap.  Laat zien wat je gaat doen 
of gedaan hebt.  Dat kan het beste met leuke foto’s of een cool 
filmpje.  Kondig activiteiten aan door er een filmpje van te 
maken of tover die reeks foto’s van het weekend om tot een 
leuke presentatie.  Leden kunnen het delen met vrienden en 
ouders.

 ´Zo maakten de aspi’s van Chiro Tisselt een filmpje over hun 
bruinezeepavontuur aan het kanaal.
 ´Chiro Viersel liet hun grappige dwergenactje op hun 
groepsavond goed in beeld brengen.
 ´De aspi’s van Chiro Trortje maakten een middeleeuwse 
katapult en deelden dat met de wereld.
 ´De leiding van Chiro Ludiek nodigde hun keti’s met een 
speciaal filmpje uit voor het voorkamp.

Enkele tips om je filmpje boeiend te houden:
 ´Maak je filmpje nooit te lang.  Anderhalve minuut is 
eigenlijk het maximum voor een filmpje op het web.
 ´Stuur je filmpje gericht naar je leden via Facebook of mail.  
Zo weet je zeker dat ze het zullen zien.
 ´ Met een goed fototoestel en eenvoudige 
montagesoftware (Windows Movie Maker of iMovie) kom 
je al heel ver.
 ´ Probeer wel aandacht te hebben voor klank en geluid.  
Niets zo storend als een filmpje waar je niets van verstaat.
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Het internet is er, en het zal blijven ook.  Jongeren spenderen 
heel veel tijd online, daarom ben je best ook daar aanwezig.
Maak een groep aan op Facebook.  Een groep per afdeling lijkt 
het beste te werken.  Zo geef je aan je afdeling een plekje waar 
ze onder zichzelf kunnen communiceren.  Maak een besloten 
(de naam van je groep en de leden zijn openbaar, de inhoud is 
privé) of verborgen (alles is privé) groep aan en facebook erop 
los.  

Let wel: een openbare groep kan je ook helpen om leden te wer-
ven.  Zo kun je ervoor zorgen dat er altijd knappe foto’s in staan.  
Tag de leden erop, die de coole foto’s kunnen laten zien aan hun 
vrienden.  Supergoede wervingsreclame, als je ’t ons vraagt.

De tijd dat niet iedereen internet had, lijkt achter ons te liggen.  
Toch pas je beter op als je niet zeker weet dat iedereen van je 
afdeling op internet kan.  Ook de regels over Facebook liggen in 
elk huishouden anders.  Bespreek dat zeker met je leden.  Vraag 
hen ook uitdrukkelijk de toestemming om de foto’s waar ze op 
staan te mogen gebruiken.

5.5 sms

Last minute iets te vertellen aan je leden?  Komen ze best 
allemaal met de fiets want met dit weer willen jullie gaan zwem-
men?  Maak een groep aan in je gsm met de nummers van al 
je leden.  Snel een sms’je sturen wordt zo echt gemakkelijk.  
Vergeet ook niet te zeggen dat ze best een zwembroek of bikini 
meenemen.
Tip: Wie weet heb je nog een oude gsm liggen, en een kaart met 
wat belkrediet?  Je kunt er vrij snel de afdelings-gsm van maken, 
zodat je iedereen heel snel kunt bereiken.

De aspimeisjes van Chiro Pako uit Nijlen houden al enkele jaren een blog bij.  
Daarop worden foto’s gepost en de activiteiten aangekondigd.  Ook wordt er 
bijgehouden wie wanneer voor eten zorgt.  Enorm handig.
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5.6 briefjes

Als je het ‘old school’ wilt doen, en je leden nog snel een papier-
tje wilt meegeven met de laatste informatie, doe het dan goed.  
Richt je tot hen op de juiste toon en gebruik woorden die zij ook 
gebruiken.  Geen kindertaal of saaie tekeningen, gewoon de 
boodschap, rechttoe rechtaan.

Tip: 
Briefjes worden vaak nog thuis op het prikbord gehangen.  Wil 
je dat de ouders het ook weten, zet het dan zeker op een briefje.

Betrek zeker de ouders bij je communicatie.
De ouders van je leden hebben nog altijd het laatste 
woord over de manier waarop hun kinderen hun tijd 
spenderen.  Vergeet daarom nooit de ouders te betrekken 
in de communicatie.  Het kan niet zijn dat je beslist om 
op weekend te gaan met je keti’s zonder dat je de ouders 
op de hoogte hebt gebracht.  Activiteiten die niet op 
het reguliere uur doorgaan, verpak je daarom best ook 
in een oudervriendelijk jasje.  Als je duidelijk zegt wat er 
staat te gebeuren, kun je ze overtuigen om hun kinderen 
toestemming te geven om mee te doen met de activiteit.

Voorbeeld:
Als je wilt dat je aspi’s mee de tent van de fuif komen 
rechtzetten op woensdagnamiddag, dan kun je dat zeker 
doen via sms of Facebook.  Als je wilt dat je tito’s mee komen 
helpen met de papierslag die zaterdag schrijf je zeker ook de 
ouders aan met een briefje of mail.

 ´Je kunt ouders aardig verrassen met een leuk mailtje 
waarin je de activiteiten en data nog eens op een rijtje 
zet.  Wie weet zoek je nog vervoer naar het zwembad en 
krijg je zo een positieve reactie?
 ´Heb je een blog voor je groep?  Stel je ouders hier zeker 
van op de hoogte, zodat ze mee kunnen genieten van je 
schrijfsels of foto’s.





je doet er alles aan om je leden op 
een uitdagende manier te boeien 
en te bereiken.  goed zo!  maar 
nu wil je eindelijk werk maken 
Van de zoektoCht naar nieuwe 
leden?  in dit deel bekijken we hoe 
je je werVingsstrategieën kunt 
toespitsen op tieners en jongeren.  
we geVen je eerst enkele ideeën 
mee om jouw groep ziChtbaarder 
te maken Voor jongeren uit de 
buurt.  VerVolgens gaan we dieper 
in op werVingsaCties organiseren 
geriCht op plus-twaalfjarigen.

deel 2: 
leden 
werVen
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 1.  kom uit je kot!  
laat je Chirogroep zien
Om nieuwe leden te werven, moeten jongeren 
weten dat je bestaat.  Als je een coole activiteit in 
elkaar hebt gestoken, laat die dan ook zien in de 
buurt.  Een originele fietswedstrijd in het park of 
een dropping in de stad?  Zorg dat de jongeren in 
de buurt je gezien hebben.

opvallende zichtbaarheid.  Dat is vaak de meest 
doeltreffende manier om jongeren warm te 
maken voor jouw Chirogroep.  Verzin een absurd 
en gek idee en voer het gewoon uit.
Kamperen op een rondpunt, rondrijden met een 
kitscherige en lawaaierige reclamewagen of een 
wereldrecord verbreken, je kunt het zo gek niet 
bedenken.  Let er wel op dat je activiteit niet 
storend overkomt voor de buurtbewoners want 
dan bereik je misschien het tegenovergestelde 
effect.
In elk geval: na een geslaagde activiteit zal de 
naam van je Chirogroep snel in je buurt circuleren, 
en wie weet welke toffe nieuwe leden staan er 
volgende week aan je deur?

Houden jullie het liever wat bescheidener?  Ook 
met ‘gewone’ pleinspelen of activiteiten kun je aan 
je buurtbewoners laten zien dat je bestaat.  Blijf 
daarom niet te vaak hangen op het binnenplein 
van het Chirolokaal, waar niemand jullie kan 
zien, maar trek met je leden naar een park of een 
pleintje in de buurt.

Tip: Spreek geinteresseerden aan.
De leidsters van Chiro Sus hebben altijd ‘visitekaartjes’ op zak met wat uitleg over 
hun Chirogroep.  Ze delen die uit aan kinderen en jongeren die geïnteresseerd naar 
hun activiteiten staan te kijken.  
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2.  oVertuigen doe je met iets 
groots
bekendmakingsaCtiViteiten en hoe je die 
promoot
Oké, je wilt het groots aanpakken.  Je wilt een toffe campagne uitwerken om je Chirogroep in 
de kijker te plaatsen bij jongeren uit de buurt?  Dat kan zeker, maar hou de volgende zaken 
in het achterhoofd.

2.1 durf

Organiseer een activiteit waarmee je zeker jongeren zult aanspreken.  Probeer je werving aan 
één of meerdere toffe programma’s te hangen.  Een volksspelennamiddag spreekt jongeren 
echt niet aan.  Een tienerfuif op de bovenste verdieping van het parkeergebouw een pak 
meer.  Probeer te stunten en maak je stunt zichtbaar.  Organiseer een laag touwenparcours in 
het dorpscentrum, of een drive-in filmvoorstelling in het natuurgebied.  Zolang het maar een 
beetje uitdagend en buiten de lijntjes is.

2.2.de Vorm

Wil je jongeren aanspreken om jouw Chirowerking eens uit te proberen?  Maak je activiteiten 
en wervingsmomenten dan enorm goed zichtbaar.  Een affiche of flyer werkt altijd, op voor-
waarde dat de vorm goed zit.  Probeer op te vallen door sterke beelden te gebruiken.  Foto’s 
van leeftijdsgenoten die in groep fun beleven, dat spreekt jongeren aan.  Maak je lay-out wat 
hip en flashy, niet kinderachtig of saai.  Of je de juiste snaar raakt, valt altijd af te wachten, 
maar gelukkig heb je oudere leden die een perfect testpubliek vormen.

2.3 diVersifieer

Alleen een affiche zal waarschijnlijk niet volstaan; probeer meerdere kanalen uit om je evene-
ment of werking bekend te maken.  Een filmpje op de website, een oproep op Facebook en 
Netlog, een aankondiging in de regionale pers of in het blaadje van de gemeente, alles kan.  
Zolang je je boodschap maar voldoende herhaalt en op verschillende manieren verspreidt!  
Jongeren kunnen je boodschap beter tien keer horen dan nooit.  Probeer wel telkens op-
nieuw te verrassen, natuurlijk.

Natuurlijk geef je ook de volledige informatie mee.  Wanneer start de activiteit?  Waar moeten 
ze zijn en wie kunnen ze contacteren voor meer info?  Let erop dat die belangrijke info goed 
zichtbaar op je promomateriaal staat.  
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2.4 de Vrienden

Richt je met je evenementen vooral op groepjes vrienden.  Het 
is namelijk zo dat veel jongeren sneller naar de Chiro komen 
als ze met hun vrienden samen kunnen gaan.  Een activiteit 
waarbij je als ploeg kunt deelnemen (Peking Express, dropping, 
zeepkisten- of vlottenrace), lijkt ons dan ook ideaal.  
Als je iemand wilt overtuigen om naar jouw werking te komen, 
overtuig dan ook zijn of haar vrienden.  Maak gebruik van het 
groepsgebeuren in de Chiro.  Het spreekt jongeren aan om 
hetzelfde te kunnen beleven met hun vrienden.  Zeker doen 
dus.

In het hoofdstuk ‘Ledenwervingsacties’ lees je hoe je van je 
bekendmakingsactiviteit een echte ledenwervingsactiviteit kunt 
maken.

Werven op straat
Chiro Mengelmoesh uit Gent haalt elke zondag voor aanvang 
van de activiteiten leden en geïnteresseerden op met een 
gocart.  Die actie is vooral gericht op jongere leden maar 
met een gepimpte mobiel kan ze ook bruikbaar zijn voor de 
oudere afdelingen. 



p. 31 

3.  werk aan je 
netwerk
oVer samenwerkingen en 
partners
Zie je het even niet zitten om zelf grote acties en evenementen 
op poten te zetten?  Plaats je Chirogroep dan in de kijker door 
aan te sluiten bij bestaande evenementen in je buurt.  Maak 
een lijstje van alle activiteiten die in jouw wijk georganiseerd 
worden en bekijk vervolgens waar het de moeite loont om met 
je Chirogroep aanwezig te zijn.  Enkele mogelijkheden:

 ´Organiseer een activiteit op het jaarlijkse straatfeest.
 ´Installeer een kraampje op de plaatselijke rommelmarkt.
 ´Hou met de leidingsploeg het hamburgerkraam open 
tijdens het opendeurweekend van het jeugdhuis.
 ´Organiseer samen met de groendienst een 
kerstboomverbranding met winterbarbecue.

De rode draad in deze voorbeelden: laat zien dat jullie deel 
willen uitmaken van de buurt en versterk op die manier het 
netwerk van je Chirogroep.  Uiteraard kun je ook de hand reiken 
naar andere (jeugd)organisaties om samen iets op poten te zet-
ten.  Vele handen maken immers licht werk.

Meer tips over een netwerk uitbouwen 
vind je in de brochure ‘Pie aaaRgh.  Een 
handleiding communicatie en public 
relations voor Chirogroepen’.



4.  ledenwerVingsaCties
 hoe +12-jarigen oVertuigen?

4.1 ledenwerVing: iets Voor ons?

Bijna alle Chirogroepen doen actief aan ledenwerving.  De 
meeste groepen steken veel energie in wervingsacties voor 
jonge leden.  
Wervingsacties om nieuwe leden aan te trekken voor de oudere 
afdelingen, blijken heel wat minder populair te zijn.  Enkele veel 
gehoorde verklaringen:

 ´Tieners overtuig je niet met een wervingsactie.  Ze komen 
enkel naar de Chiro als ze door hun vrienden gevraagd 
worden.
 ´Onze leden vormen een hechte groep.  De kans is klein dat 
nieuwelingen er hun draai zullen vinden, dus gaan we ook 
niet werven voor de oudere afdelingen.
 ´Tieners hebben al lang beslist wat ze leuk vinden en wat 
niet.  Het heeft geen zin te proberen om hen te overtuigen 
om naar de Chiro te komen.

In die uitspraken zit zeker een grond van waarheid.  Maar dat 
betekent niet dat wervingsacties voor plus-twaalfjarigen zinloos 
zijn.  Het belangrijkste is dat je je wervingsacties afstemt op de 
doelgroep die je wilt bereiken.  Tieners zijn anders dan zes- of 
zevenjarigen.  Je zult dus ook je manier van werven moeten 
aanpassen.

4.2 werVen in sCholen

De meest populaire wervingsactie is waarschijnlijk: in septem-
ber reclame maken voor de Chiro in de naburige basisschool.  
Dat is een fantastische manier om leden te werven, want je 
bereikt in één klap een heleboel kinderen én hun ouders, als je 
ook aan de schoolpoort wat reclame maakt.
Maar hoe bereik je jongeren van het secundair onderwijs?
Het is niet evident om een middelbare school binnen te stap-
pen en in de klas reclame te maken voor de Chiro.  En met een 
spelletje op de speelplaats overtuig je misschien wel potentiële 
speelclubbers maar geen jongeren.  
Maar je leest deze brochure natuurlijk om te weten te komen 
wat wél werkt.  We doen alvast enkele suggesties!
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 Maak met je oudste leden een promofilm en toon die in de 
klas.  
Tieners worden snel geboeid door videomateriaal.  Na wat mon-
tagewerk en ondersteund door een uptempo muziekje oogt 
ook een eenvoudig filmpje al snel hip en aantrekkelijk.  Het is 
wel belangrijk dat je je niet gaat verschuilen achter dat filmpje.  
Als je promo gaat maken voor je Chirogroep maak je best tijd 
om potentiële leden persoonlijk aan te spreken en hen vragen 
te laten stellen.

 Als je een goede band hebt met de naburige school kun je 
aan de directie vragen of je met de Chiro een kraampje mag uit-
baten op een schoolfeest of een ander evenement.  Zorg ervoor 
dat je iets aantrekkelijks te bieden hebt: een hapje, een drankje 
of een tof spel, zodat jongeren spontaan naar je toe komen.  
Het voordeel van zo’n kraam is dat je ruim de tijd hebt om indi-
viduele jongeren aan te spreken en hen te informeren over de 
Chiro.  Voorzie ook folders met contactgegevens!

 Voor veel jongeren is ‘naar de Chiro gaan een grote stap.  Ze 
willen zich niet meteen binden aan een organisatie waar ze een 
heel jaar lang naartoe moeten komen.  Misschien helpt het om 
jongeren te werven via een ‘tussenstap’.
Steek bijvoorbeeld een dropping of een andere activiteit in 
elkaar en nodig jongeren via de school hiervoor uit.  Als dat een 
geslaagde activiteit wordt, zal de stap naar de Chiro voor hen 
plots een stuk kleiner zijn.

4.3 open werking

Om nieuwe jongeren aan te trekken, kun je af en toe voor een 
open aanbod kiezen: een activiteit waarop de leden ook hun 
vrienden en kennissen kunnen meebrengen (een vriendjes-
dag, zeg maar, al noem je dat best niet zo als je jongeren wilt 
aantrekken).
Voorbeelden van activiteiten die je gemakkelijk kunt openstel-
len voor niet-leden:

 ´Filmavond
 ´Nachtspel
 ´Dropping
 ´Kwis
 ´Volleybaltornooi
 ´Titofuif



+12p. 34 

Tips:
 ´Zorg enkele weken op voorhand voor promomateriaal dat je leden kunnen uitdelen 
aan hun vrienden.  Zoek het daarbij niet te ver: een evenement aanmaken via Facebook 
is waarschijnlijk de beste garantie op een snelle verspreiding.
 ´Stem je programma af op niet-leden: als je spelletjes speelt die enkel gekend zijn door 
de vaste leden, zullen de niet-leden zich onwennig voelen.
 ´Bedenk op voorhand welk beeld je van je groep wilt meegeven: met een stevig 
uitgewerkte dropping benadruk je het avontuurlijke karakter van de Chiro; met een fuif 
of een kwis benadruk je vooral het vriendschappelijke, ongedwongen aspect.
 ´Verlies je doel niet uit het oog: je wilt nieuwe leden aantrekken.  Deel daarom een 
folder met info en contactgegevens uit aan alle geïnteresseerden.  Of beter nog: 
vraag contactgegevens van iedereen die langskomt, zodat je hen nadien zelf kunt 
contacteren met de vraag of ze lid willen worden.
 ´Leg het er anderzijds niet te vingerdik op dat jullie aan het werven zijn.  De meeste 
aanwezigen komen in de eerste plaats voor een leuke avond en willen niet het gevoel 
hebben dat ze meegezogen worden in een wervingscampagne.

4.4 leden werVen leden

Voor de gemiddelde tiener zijn vrienden het belangrijkste in zijn of haar leven.  Logischer-
wijze laten ze zich vaak leiden door wat hun vrienden doen wanneer ze beslissingen nemen.  
Met andere woorden: wie is er beter geplaatst om nieuwe leden aan te trekken dan je eigen 
tito’s, keti’s en aspi’s?  Schakel je eigen leden in als wervingsspecialisten: spoor hen aan om 
vrienden mee te brengen en om actief reclame te maken voor de Chiro.  
Toch zullen heel wat leden niet spontaan hun vrienden en kennissen uitnodigen.  Je zult hen 
moeten voorzien van de nodige ‘tools’ waarmee ze promo kunnen maken.
Denk samen met je leden na over een originele uitnodiging.  Dat kan een papieren uitnodi-
ging zijn (bijvoorbeeld: cadeaubon voor een gratis Chirozondag) maar ook een filmpje of een 
originele sms.
Heb je een aantal leden die er geen probleem mee hebben om de show te stelen?  Organi-
seer dan samen met hen een promoronde langs de plaatselijke jeugdhuizen, sportclubs of 
muziekacademies en laat hen in vijf minuten tijd de aanwezige jongeren uitnodigen voor de 
volgende Chiroactiviteit.

4.5 een uitgewerkt draaiboek

Om echt effectief te zijn, beperk je je best niet tot één wervingsactie maar vertrek je vanuit 
een heel wervingsplan.
Als je enkel folders uitdeelt, informeer je wel maar overtuig je niet.  Resultaat: je folder be-
landt al gauw bij het oud papier.
Als je mensen warm maakt tijdens een promospeech overtuig je misschien wel nieuwe 
jongeren, maar zonder tastbare info vinden ze de weg niet naar jouw Chirogroep en belan-
den ze per ongeluk bij de naburige jeugdbeweging of tienerwerking.  Daarom kies je best 
voor een wervingsplan, opgebouwd uit verschillende wervingsacties.  Om je plan zo goed 
mogelijk uit te voeren, kun je werken met een draaiboek, waarin je zoveel mogelijk stappen 
op voorhand vastlegt.
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  Draaiboek:

titofuif tropiCal swamp

Wat?   fuif voor tito’s en hun vrienden & vriendinnenDatum:  26 maart, 20-24 uurWaar:  titolokaal + leidingslokaal

Promotie:
1 maart:  deadline ontwerp flyer (Sven) Sven brengt flyer naar drukker Marie zet flyer en mail op Facebook en deelt dat met tito’s10 maart:  gedrukte flyers verdelen onder tito’s15 maart:  samen met tito’s promo maken in het jeugdhuis22 maart:  tito’s eraan herinneren dat ze hun vrienden uitnodigen voor de fuif

inkomstand: iedereen krijgt flyer met info over Chiro + contactgegevens van   leiding, telefoonnummers en e-mailadressen noteren van alle  aanwezigen
inkomhal: enkele coole foto’s van het voorbije titokamp ophangentijdens de fuif: alle leiding probeert een babbeltje te doen met aanwezigen
24 uur:  afsluiten
Programma van volgende week meedelen, zeggen dat iedereen welkom isMet leiding buiten staan om eventuele ouders aan te spreken
na twee weken: 
 - tito’s aansporen om vrienden die op de fuif waren nog eens naar de   Chiro uit te nodigen - maandprogramma mailen naar jongeren die op fuif waren

in september:  nogmaals mailing naar alle aanwezigen



Draaiboek:
ketikampVuuraVonden

Wat?   kampvuur met muziek en hapjes voor keti’s en hun vrienden
Wanneer:  elke vrijdagavond in september, 20-23 uur
Waar:   speelveld voor het lokaal

Concept:   open kampvuuravond voor keti’s en vrienden.
Keti’s mogen in september op vrijdagavonden hun vrienden uitnodigen om naar het 
ketikampvuur te komen.  Leiding zorgt voor hapjes en drankstand.  In de drankstand 
wordt een zelfgemaakt filmpje vertoond.
Geïnteresseerden krijgen een folder met uitleg over de Chiro en mogen hun 
contactgegevens op een lijst noteren.  Ze krijgen in september allemaal een 
programma toegestuurd

To do:

Wat? Wie? tegen Wanneer?

Flyer ontwerpen Caroline 20 augustus

Flyer naar drukker Caroline 22 augustus

Digitale flyer verspreiden onder de keti’s Caroline 22 augustus

Evenement aanmaken op Facebook Steven 22 augustus

Promofolder voor nieuwe +12-leden 
kopiëren

Steven 1 september

Hapjes en drank kopen Steven + Peter 2 september

Bankjes en afdak sjorren Caroline, Peter, Steven 2 september

Brandhout halen Papa Caroline 2 september

Promofilmpje met beelden van ketikamp 
monteren

Caroline + Peter 5 september
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5.  nieuwe leden...  
wat doe je ermee?
hoe maak je Van je nieuwelingen 
blijVers?

Stel je voor: jullie hebben een succesvolle wervingsactie achter 
de rug die drie nieuwe tito’s heeft opgeleverd.  Missie geslaagd?  
Ja, maar nog niet helemaal.  Nu komt het eropaan om van de 
nieuwe leden ‘blijvers’ te maken.  Je moet er dus voor zorgen dat 
de nieuwelingen zich snel thuis voelen in je groep.

 ´Probeer eens naar je Chirogroep te kijken door de ogen 
van een buitenstaander.  Je zult merken dat heel wat 
gewoonten en Chirotradities die voor jou evident zijn 
voor nieuwelingen soms vreemd of bizar overkomen.  
Waarom dragen jullie een korte broek of een rok als het 
buiten maar 7 °C is?  Waarom schilderen tito’s alles in het 
rood?  En waarom houden jullie voor elke maaltijd een 
tafelmomentje?  Neem je tijd om zulke tradities uit te 
leggen aan nieuwe leden en geef hen de kans om hieraan 
te wennen.  
 ´Sta ook eens stil bij het ‘vakjargon’ dat je gebruikt.  Niet 
iedereen kent het verschil tussen een rakwi en een tito en 
niet iedereen weet wat een VB, een gewest of een LK is.
 ´Het is voor niemand evident om als nieuweling in een 
groep terecht te komen waar iedereen elkaar al lang kent.  
Best mogelijk dat jouw nieuwe leden zich in het begin wat 
onwennig voelen.  Geef hen wat persoonlijke aandacht 
(vraag op het einde van de activiteit of ze zich geamuseerd 
hebben) en geef hen de kans om zich voor te stellen aan 
de rest van de groep.
 ´Misschien zijn je nieuwe tito’s wel 100% overtuigd dat ze 
naar de Chiro willen blijven komen maar staan hun ouders 
nog wat wantrouwig tegenover de nieuwe hobby van hun 
zoon of dochter.  Investeer daarom ook tijd in de ouders: 
ga op huisbezoek of nodig hen uit voor een babbel in het 
lokaal.  Met een enthousiaste uitleg en een aantal leuke 
foto’s van het voorbije kamp zul je heel wat ouders kunnen 
overtuigen.
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Heb je zelf nog goede ideeën voor plus-twaalfwerving?  
Heb je nog vragen of suggesties na het lezen van deze 
brochure?  Mail naar continuiteit@chiro.be.

Ben je op zoek naar een workshop over plus-twaalfjarigen 
werven en houden?  Je kunt hiervoor terecht bij de commissie 
Continuïteit (continuiteit@chiro.be).

andere nuttige publicaties en links:

Aan te vragen via info@chiro.be:
Gezocht: leden m/v: algemene brochure van Chirojeugd 
Vlaanderen over ledenwerving

Pie aaaRgh.  Een handleiding communicatie en public relations 
voor Chirogroepen

Brochure Ouderbetrokkenheid

www.steunpuntjeugd.be/nugames
spelendatabank op www.jeugdwerknet.be
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