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LEDEN KOMEN EN LEDEN GAAN.  MAAR 
DE CHIRO BLIJFT ALTIJD BESTAAN!   

Klinkt dat rijmpje herkenbaar?  Tijd om het roer om te gooien.  
De leuze zou moeten zijn: hoe meer leden, hoe meer vreugde!  
Maar hoe zorg je voor die (extra) leden, wat maakt dat ze week 
na week blijven komen en ook mee op kamp gaan?
In deze brochure lees je alles om leden te werven maar verder 
vooral om leden te houden.  We bieden geen pasklare oplossin-
gen maar je ontdekt wel tal van ideeën en goede voorbeelden.  
Laat je dus zeker inspireren om er met volle goesting tegenaan 
te gaan.

Deze brochure bestaat uit twee delen: leden houden en leden 
werven.  We beginnen met het belangrijkste want leden houden 
is zoveel efficiënter (en ook makkelijker) dan leden werven.  Je 
zal het snel vaststellen: als je wekelijkse Chirozondag een topper 
is, dan heeft die ook een sterk wervend karakter.

We sluiten af met een belangrijke tip: ga er samen voor, met 
volle goesting, en geef niet op.



DEEL 1: 
LEDEN 
HOUDEN

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.

-12 DEEL 1: 
LEDEN 
HOUDEN

ELKE ZONDAG MASSAAL VEEL LEDEN IN 
DE CHIRO, DAT IS DE DROOM VAN ELKE 
LEIDER EN LEIDSTER.  EN NIET EENS 
ZO’N ONBEREIKBARE DROOM.  MET 
EEN AANTAL EENVOUDIGE TIPS KUN JE 
ERVOOR ZORGEN DAT JE LEDEN KOMEN 
EN BLIJVEN KOMEN NAAR DE CHIRO.  EN 
DAT IS NOG ALTIJD HET BELANGRIJKSTE.  



1.  WAT GAAN WE DOEN 
VANDAAG? 
 “Alles staat of valt met een goed programma!” Dat heb je 
waarschijnlijk al meerdere keren moeten horen.  Een waarheid 
als een koe, natuurlijk, maar hoe bouw je nu een goed 
programma op voor jongere leden?  Je houdt uiteraard rekening 
met hun leeftijd, en besteedt aandacht aan verschillende 
spelelementen.

1.1 EEN GOEDE DAGELIJKSE WERKING  

Om een spetterende zondagnamiddag in elkaar te steken, hou 
je het beste rekening met de volgende elementen.

Doel
Elk spel heeft een doel: het terrein overlopen, geld 
verzamelen, doelpunten scoren, de schat vinden, enz.  
Wanneer je een doel koppelt aan spel, zorg je voor 
structuur en motivatie bij je leden.  Ze weten waarom ze 
het veld over moeten lopen, om zo niet getikt te worden.  
Die doelen zijn duidelijk en hebben rechtstreeks gevolg 
voor het spel.
Enkele voorbeelden:

 ´ Breng met de hele groep het flesje zo snel mogelijk 
naar het eiland, zonder de grond te raken.
 ´Maak een snoeptaart voor de verjaardag van Siham.
 ´Som om het eerste tien idolen op.

Tijdens het spel kunnen er ook andere doelen aan bod 
komen.  Die doelstellingen hebben meer betrekking op 
de groep en de spelers uit die groep.
Enkele voorbeelden:

 ´ Ik wil mijn ploeg leren samenwerken.
 ´ Ik wil de leidersfiguur detecteren.
 ´ Ik wil mijn ploeg stimuleren in creatief denken.
 ´ Ik wil de leefwereld van mijn rakwi’s leren kennen.
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Inkleding
Bij inkleding denken we onmiddellijk aan allerhande 
grappige attributen, sprekende kostuums, veel make-up, 
enz.  Sommigen mobiliseren de hele vriendenkring en 
familie om aan het nodige materiaal te raken.  En of je nu 
ribbel- of rakwileiding bent: het geeft iets extra’s aan je 
activiteit.
Je verkleden is echter nog geen garantie voor een ge-
slaagde activiteit!  Ben jij werkelijk kabouter Snor die de 
speelclubbers wil leren paddenstoelen inrichten of ben 
je leider Piet of leidster Imke met een kabouterpakje aan?  
Als je kostuums en attributen bij je hebt, moet je ze ook 
gebruiken!  Gebruik je inkleding ook in je uitnodiging en 
tijdens het vieruurtje.  Hou je rolletje voor, tijdens en na 
het spel vast.
Je kunt ook het spel inkleden.  Zo zijn de knikkers die 
verzameld worden in het bos niet langer knikkers maar 
de deurknopjes van de kabouterhuisjes.  Ook dat is 
inkleding.  Wie oog heeft voor inkleding van de activiteit 
en daarbij aandacht schenkt aan de nodige verkleedattri-
buten vergroot de kans op betrokkenheid van de leden.  
En natuurlijk zijn we niet iedere week kabouter Snor die 
opnieuw parels verzamelt.
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Terrein
Groot, klein, bos of plein: een keuze moet er gemaakt 
worden.  De keuze van je terrein maakt of kraakt je spel.  
Bij terrein denken we bijna altijd aan buiten, maar ook 
binnen kunnen bepaalde spelen een extra dimensie 
krijgen.  Wat denk je van kiekeboe in de lokalen?  Of om-
gekeerd verstoppertje in het cultureel centrum?

Enkele aandachtspunten:
 ´Op een klein terrein zal er meer techniek nodig 
zijn.  Met een verkeerde trap op een bal zal die 
sneller buiten het veld belanden, een afwijking 
van het traject zal sneller in het voordeel 
van de tegenstander zijn.  Het kan ook de 
fysieke inspanning naar beneden halen en de 
betrokkenheid verhogen.  Het is moeilijk je te 
verstoppen.
 ´Op een groter terrein is er meer tijd voor je 
een beslissing moet nemen omdat eventuele 
tegenstanders langer wegblijven.  Het kan maken 
dat je spel langer duurt.
 ´Stel je vooraf de vraag hoe vaak iemand het terrein 
moet kunnen doorkruisen.  Als je 20 keer van het 
ene kamp naar het andere moet kunnen lopen, 
is 250 m zeer ver.  Je moet dan al minstens 5 km 
afleggen.
 ´Hevige spelen doe je bij voorkeur op een terrein 
met een zachte ondergrond in plaats van op een 
betonnen speelplaats.
 ´Een duidelijk afgebakend terrein kan ervoor zorgen 
dat je spel eerlijker verloopt.
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 Materiaal
We kunnen eindeloos uitweiden over hoe materiaal je 
spel kan beïnvloeden.  We beperken ons hier tot enkele 
regeltjes die je het beste onthoudt.

HOE GROTER HET VOORWERP ...   
hoe gemakkelijker je het kunt hanteren.  Een grotere bal 
zul je bijvoorbeeld gemakkelijker kunnen aanpakken, 
je kunt er ook eenvoudiger tegen trappen.  Natuurlijk 
geldt dat alles maar tot een bepaalde grootte.  Nee, een 
speelclubber kan niet gemakkelijk een wereldbal vangen!

HOE ZWAARDER HET VOORWERP ...    
hoe meer kracht er nodig is.  Dat maakt het gebruik ook 
moeilijker.  Lichte, zachte voorwerpen voelen veiliger aan.  
Ze zullen niet zo snel verwonden of mensen afschrikken.

Probeer variatie in je materiaalkeuze te brengen.  Speel 
bijvoorbeeld niet altijd met een bal, gebruik ook eens 
andere voorwerpen.
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Uitleg
Laat een geheimzinnige stem op een mp3-speler je uitleg 
geven, verwerk de uitleg van je activiteit in een eenvou-
dig zoekspel, geef de uitleg op papier of maak er een 
show van.  Je moet maar op één ding letten: het moet 
duidelijk blijven!  

Je kunt de volgende vijf fasen als leidraad nemen.
 ´Verzamel al je leden  
Vraag iedereen om bij jou te komen.  Zorg ervoor 
dat iedereen je kan zien en horen.  Begin niet met 
praten als iedereen nog door elkaar aan het kletsen 
is.
 ´Zet je leden in de spelsituatie 
Een kring maken, in ploegjes verdelen, per twee 
gaan staan: probeer de spelsituatie zo goed 
mogelijk voor te stellen zonder dat je leden ver van 
je weggaan.
 ´Zeg wat je toont en toon wat je zegt  
Terwijl je vertelt dat je iemand kunt verlossen door 
onder zijn of haar benen te kruipen, kruip je onder 
iemands benen door.  Wanneer je de bal naar de 
koningin van de andere ploeg gooit, zeg je: “Ik gooi 
de bal naar de koningin van de andere ploeg.”
 ´Doe een proefspel  
Zeg tegen je leden dat je eerst een proefspel speelt.  
Jij kunt dan zien of iedereen de uitleg begrepen 
heeft, je kunt bijsturen en iedereen heeft dan 
nog de tijd om vragen stellen.  De punten die nu 
gemaakt worden, tellen niet mee.
 ´Start duidelijk het eigenlijke spel  
Wanneer je ziet dat iedereen de speluitleg begrepen 
heeft, start je met het eigenlijke spel.  Geef duidelijk 
aan dat vanaf nu de punten meetellen.
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Spelregels
Er zijn drie redenen waarom spelregels nodig zijn.

1.VEILIGHEID
Spelregels moeten de veiligheid bevorderen, zowel fysiek 
als psychisch.

Bijvoorbeeld:
Fysiek: het hoofd raken bij jagersbal telt niet.  Je mag dus 
niet naar het hoofd gooien.
Psychisch: tijdens een zoekspel in het bos moet je per 
twee bij elkaar blijven.

2.  DOELSTELLINGEN
Spelregels moeten in functie staan van de doelstellingen.  
Ze moeten het bijvoorbeeld mogelijk maken te scoren en 
tegelijkertijd te verhinderen dat er gescoord wordt.

Bijvoorbeeld:
Bij een bosspel is de doelstelling ‘slim handel drijven 
om zo rijk te worden’.  Een spelregel hierbij is dat spelers 
enkel handel mogen drijven met spelers van een andere 
ploeg.  Als ze dat ook met de eigen leden mochten, zou 
de doelstelling van het spel veranderen in ‘snel wisselen 
met vrienden en zo rijk worden’.  Soms kunnen spelregels 
de doelstelling hinderen.  Een loopspel met een beetje 
tactiek kan door te veel spelregels snel veranderen in een 
tactisch spel met een beetje beweging.  Het is maar wat 
je wilt, natuurlijk.

3.  HET SPEL ZELF
De spelregels bepalen de inhoud van het spel.

Bijvoorbeeld: handvoetbal speel je met de handen, bij 
een blinddoekspelletje mag je niet kijken.
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Aanpassen
Aanpassen kan ten eerste om variatie in je programma 
te steken.  Het zorgt voor originelere spelen en dus meer 
motivatie bij de leden.  Denk dan bijvoorbeeld aan de 
spelletjes die jullie veel en graag spelen.  In een nieuw 
jasje zijn ze eens zo aantrekkelijk.
Anderzijds kan je je activiteit ook aanpassen naargelang 
de situatie: het aantal leden, de speelduur, de leeftijd van 
je leden, enz.  Durf je activiteit om te gooien als de situ-
atie verandert.  Het is dé manier om je spel nog te doen 
lukken.  Pas op!  Je spel op deze manier aanpassen is vaak 
iets van de laatste vijf minuten.  Onverwacht komen er 
weinig leden opdagen, regent het juist of zijn de kegels 
in het materiaalkot verdwenen.  Een gekende valkuil, 
wanneer er plots weinig leden komen opdagen, is “oh, 
dan spelen we dit spel een volgende keer”.  Vaak gebeurt 
het dan dat je de leden die er wél zijn een minder pret-
tige namiddag kunt aanbieden – en dat kan toch niet de 
bedoeling zijn?  Je zult merken dat je zelf ook enthou-
siaster bent als je toch je voorbereid programma kunt 
uitvoeren.
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1.2  GROEILIJN EN LEEFWERELD VAN 
-12-JARIGEN

1.2.1 RIBBELS (6-8 JAAR)  
Ribbels zitten in het eerste en tweede leerjaar, vanaf nu zijn ze 
echt klaar voor de Chiro!  Ze maken kennis met een heleboel 
nieuwe spelen, ze leren samen te spelen in een groep en krijgen 
praktische dingetjes onder de knie, zoals hun eigen jas en 
schoenen aantrekken.  Een ribbel is actief, kan moeilijk stilzitten 
en is altijd bezig.  Lange fysieke inspanningen zijn voor hen niet 
weggelegd.  Korte en afwisselende spelletjes, met niet al te veel 
regels, boeien hen wel.  Ze kunnen zich nog niet lang concen-
treren.  Een ribbel leeft in het hier en nu en is tijdens het spelen 
sterk op zichzelf gericht.  Typisch voor die leeftijd is de grote fan-
tasie.  Het is zelfs moeilijk te ontdekken of die kabouter nu écht 
onder die paddenstoel zit of niet.  Ook de Sint en de paasklok-
ken bestaan voor hen nog echt.  Laat die illusie nog even intact.
Ribbels zijn heel impulsief.  Ze hebben een ongeremde fantasie 
en lijken ongestructureerd te denken.  In hun hoofd gaat het er 
vaak druk aan toe.  Heden, verleden en toekomst zijn abstracte 
dingen die ze nog niet in een logische tijdslijn kunnen plaatsen.
Ribbels zijn echt nog klein, ze kunnen nog niet voor zichzelf zor-
gen.  Het is belangrijk dat ze zich veilig voelen.  Ze hebben nood 
aan regels en een duidelijke structuur.  Goede regels maken en 
die consequent toepassen, is belangrijk.

1.2.2 SPEELCLUB (8-10 JAAR) 
Bij de speelclub leren de kinderen meer en meer samen te spe-
len.  Je kunt ze in groep laten samenwerken en ze kunnen al wat 
strategie aan in een spel.  Een speelclubber denkt al iets meer 
gestructureerd en concreter dan een ribbel.  In het spel krijgen 
‘regels’ en ‘winnen’ meer betekenis.  Oneerlijkheid en onrecht-
vaardigheid kunnen hen erg boos maken.  Ze zijn erg nieuws-
gierig, op zoek naar antwoorden op hun vele waaromvragen.  
Het antwoordt dat jij als leiding geeft, heeft voor hen een grote 
waarde, maar ze nemen niet zomaar alles aan wat je hen vertelt.  
Fantasie kan hen nog boeien, maar ze maken daarbij wel een 
duidelijk onderscheid met de realiteit.  Ze houden erbij voor-
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beeld van om je uit je rol te laten vallen.  Prins Fredericus noe-
men ze luidkeels leider Fredje.  Als Fredje dan reageert, halen ze 
hun slagje thuis.  Daarom appreciëren ze ook al wat realistischer 
thema’s zoals modellen, bekende personen of politie.
Speelclubbers worden al wat taaier.  Ze kunnen pijn of tranen 
verbijten om niet op te vallen in de groep.  In hun gedrag kijken 
ze ook al wat meer naar hoe ze overkomen in een groep.  De 
meest mondige speelclubbers hebben hun idee over hoe een 
activiteit moet verlopen.  Zij bepalen wie mama en papa speelt 
in hun fantasiespelen, maar ze durven ook al hun mening geven 
over hoe het spel moet verlopen.  Je kunt hen al wat inspraak 
geven in je programma.

1.2.3 RAKWI’S (10-12 JAAR) 
Rakwi’s zijn volop in de groei: tegen het einde van hun rakwi-
tijd zijn ze gemiddeld 30 cm groter dan in het begin.  Door die 
groeispurt kunnen ze lichamelijk en ook geestelijk heel erg van 
elkaar verschillen.  Rakwi’s willen vooral actief spelen, samen 
met andere kinderen.  Ze gaan helemaal op in een activiteit en 
laten zich volledig gaan.  Ze meten zich graag met elkaar en 
zijn het liefst ook bij de winnaars.  Ze hebben vaak interesse 
voor zeer specifieke zaken, zoals de natuur.  Ze vertellen nog 
heel zwart-wit, maar kunnen al verder denken dan hier en nu.  
Je kunt ze prikkelen door alles grijzer of genuanceerder voor 
te stellen.  Sommigen kunnen dwars, rebels en kritisch wor-
den.  Rakwi’s die zich niet volgens de groepsnorm gedragen, 
bijvoorbeeld bij hun klerenkeuze, worden vaak uitgelachen en 
buitengesloten.  Ze hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel 
en zullen je meer dan eens op een onrechtvaardigheid wijzen.  
Alles moet volgens de regeltjes gebeuren.

1.3 EVALUATIE? 

eva·lu·e·ren (werkwoord; evalueerde, heeft geëvalueerd)
1 achteraf bespreken om ervan te leren

Van Dale is hier duidelijk over: van evalueren kan je véél leren.  
Het doel?  Wie goed evalueert, kan zijn of haar werking verbete-
ren.  En hoe beter je activiteiten en je communicatie, hoe meer 
leden dat aantrekt.
Evalueren hoeft zeker niet elke zondag, zelfs niet elke maand.  
Tijdens informele momenten kun je ook al veel te weten komen 
van je leden of hun ouders.  Evalueren kan ook nuttig zijn na een 
ledenweekend of na een nieuwe activiteit.
Hiernaast vind je enkele tips om met leden, ouders en medelei-
ding te evalueren.
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Leden:
 ´ Zorg voor drie gekleurde vlakken in je ribbellokaal: rood, oranje 

en groen.  Vraag je leden om in of bij een vlak te gaan staan, 
naargelang hun antwoord.  Je kunt de volgende vragen stellen:

 Hoe vond je dit spel, of dit onderdeel van een spel?
 Wat vond je van deze zondag?
 Wat ga je straks tegen je ouders vertellen over de Chiro?  (leuk 

(groen), gewoon (oranje), niet leuk (rood))
 Hoe voelde je je na dit spel of deze gebeurtenis?
 Hoe was het deze week op school?  (goed (groen), gewoon 

(oranje), slecht (rood))
 ´ Leg een voorwerp op de grond, bijvoorbeeld iets dat je gebruikt hebt 

in het spel dat je wilt evalueren.  Vraag aan je afdeling om in een 
cirkel rond het voorwerp te gaan staan.  De afstand tot het voorwerp 
geeft weer hoe ze de activiteit ervaren hebben: hoe verder een kind 
staat, hoe minder leuk hij of zij de activiteit vond.

 ´ Je kunt even napraten over hun antwoorden maar dat hoeft niet altijd.
 ´ Mazzel of Sjoepap kunnen een brievenbus hebben in het lokaal.  

De leden kunnen dan op zondag of tijdens de week een briefje 
schrijven naar hun afdelingsfiguur waarin ze vertellen over hun 
Chiroavonturen.  De kleinsten kunnen ook een tekening maken.  
Je kunt ook formuliertjes maken waarop de leden iets kunnen 
aanduiden en die ze (anoniem) in de brievenbus mogen stoppen.

 ´ Je kunt een hele verkiezingsshow in elkaar steken met een echt 
stembureau.  Leden kunnen dan hun favoriete spel kiezen, wat ze 
zeker nog willen doen dit jaar, wat ze liever niet meer doen, enz.

Ouders:
Spreek voor of na de werking ouders aan: wat vond hun kind van de 
voorbije activiteit?  Wat vertelde hij/zij over de namiddag?
Ouders van nieuwe leden kun je na de eerste zondag eens opbellen 
(later in de week) om te horen hoe hun kind de zondag heeft ervaren 
en of hij/zij de volgende keer nog komt.
Geef ouders eens een enquête mee over de werking:

 ´Hoe ervaart jouw kind de Chiro?
 ´Met welk gevoel komt jouw kind ‘s zondags thuis na de werking?
 ´Kijkt jouw zoon/dochter uit naar de volgende zondag?  Naar de 
Chiro?
 ´Wat vinden jullie goed aan onze groep?
 ´Wat vinden jullie minder goed?
 ´Waar kunnen we aan werken volgens jullie?
 ´ ...

Hou rekening met wat ouders schrijven.  Als er iets niet duidelijk is, 
vraag dan extra uitleg.  Kortom: communiceer met elkaar en neem 
‘kritiek’ niet automatisch slecht op.
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MEDELEIDING:
Vraag regelmatig eens aan elkaar wat jullie ervan vonden.  Wat 
waren sterke momenten die zondag en wat waren de zwakke?
Stuur elkaar wat bij: wat vind je fijn aan je medeleiding en wat 
vond je minder fijn?
Een evaluatie met je hele leidingsploeg kan ook positief bijdra-
gen aan je activiteiten op zondag.

Tot slot: Evalueren is niets waard als je met de gegeven feedback 
niets doet!  Pas aan wat je kan, werk aan bepaalde minpunten, 
volg vorming om als leiding nog sterker, creatiever en beter te 
worden.

Tip: 
- Evaluatiemethodieken voor leiding in het Groepsleidingsboek
- Reflectie- en evaluatiemethodieken in De Banier



-121.4 (B)ENGEL 
1.4.1 INLEIDING 

Je begeleidingshouding is de manier waarop je als leiding omgaat met je leden.  Je past 
je begeleidingshouding aan aan je groep en aan de persoon die ‘iets fout doet’.  Er zijn wel 
enkele tips die je kan gebruiken.

 ´Wees altijd eerlijk.  Ben je boos, dan mogen de speelclubbers dat weten.  Heb je een 
fout gemaakt, geef die dan ook toe.  Weet je iets niet, zeg dat dan ook.
 ´Wees consequent.  Voor een kind is het moeilijk om te begrijpen dat iets het ene 
moment wel en het andere moment niet mag, of dat de ene ribbel iets mag en de 
andere niet.  Moet je een onderscheid maken, bijvoorbeeld omdat één ribbel ziek is en 
de andere niet, leg dat dan uit.
 ´Als je een regel oplegt, motiveer dan telkens waarom je dat doet.  Leg bijvoorbeeld uit 
waarom het ‘s avonds op bivak stil moet zijn in de slaapkamer.  Een regel opleggen met 
een drogreden als motivering roept erom om overtreden te worden.

Als je een bepaald gedrag problematisch vindt, wacht dan niet met optreden en grijp onmid-
dellijk in.  Als het op bivak ‘s avonds stil moet zijn in de slaapkamer, laat die rakker dan niet 
een half uur praten om hem er dan op te wijzen dat hij moet zwijgen.  Hij zal namelijk niet 
begrijpen waarom hij een half uur mocht praten en nu plots niet meer.

Maar nog beter dan onmiddellijk reageren is natuurlijk niet hoeven reageren.  Beter voorko-
men dan genezen, dus.

1.4.2 WIE ZOET IS, KRIJGT LEKKERS!  

Alle problemen vermijden is wellicht onmogelijk, maar door kinderen regelmatig beves-
tiging te geven, kun je heel wat vermijden.  Van sommige kinderen weet je dat ze het niet 
gemakkelijk hebben om rustig te blijven en eens een middag geen ruzie te maken.  Belo-
nen moet altijd de eerste keuze zijn om goed gedrag te bevorderen.  Bovendien werkt het 
preventief tegen moeilijk gedrag.  Als leiding gaan we er nogal snel van uit dat het maar nor-
maal is dat -12-jarigen zich goed gedragen.  Als kinderen geen positieve aandacht krijgen, 
hengelen ze naar negatieve aandacht zoals kritiek en opmerkingen.  Voor hen is negatieve 
aandacht beter dan geen aandacht.  Zet daarom goed gedrag extra in de verf.
Enkele voorbeelden:

 ´Leider Jan laat zijn rakkers een half uurtje voetballen (hun lievelingsspel) na een fijne 
zondag.
 ´Wouter, een speelclubber, heeft het moeilijk om samen te spelen met de anderen van 
de groep.  Wanneer hij het goed doet, geeft leidster Myriam hem een schouderklopje.
 ´Leidster Fien geeft haar ribbels een knuffel voor ze naar huis gaan.
 ´Na een fijne dag op kamp laat Younes de speelclubbers nog wat napraten voor ze gaan 
slapen.  Hij vertelt dan ook hoe tof hij het vond.
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1.4.3 WIE STOUT IS, KRIJGT DE ROEDE! 

Geen moeilijker onderwerp dan straffen.  In een vlaag van woede neem je algauw je 
toevlucht tot een roepstem en een straffe maatregel.  In theorie moet je dat anders 
aanpakken maar de praktijk leert ons dat we dat niet zo doen, omdat het niet altijd van-
zelfsprekend is.  Los daarvan geven we enkele bedenkingen over straffen en belonen, 
die in heel wat gevallen effect hebben.
Een kind moet weten waarvoor het gestraft is.  Zorg daarom dat de straf zo snel moge-
lijk volgt op het negatieve gedrag.  Zorg ook dat de straf in verhouding is tot het feit.
Lijfstraffen en vernederende straffen zoals in de kou moeten blijven staan, met je 
knieën op kroonkurkjes zitten of in het donker lopen zonder leiding hebben misschien 
wel effect maar de tegenargumenten zijn hopelijk overtuigend: je maakt misbruik 
van je fysieke overmacht en daarenboven kunnen dergelijke straffen diepe ‘littekens’ 
nalaten.  Zo’n straf is ook geen langetermijnoplossing.  Je verliest alle vertrouwen bij 
het betrokken lid en dan ben je nog verder van huis.  Ook aan de ouders zal je moeilijk 
kunnen uitleggen waarvoor je die straf toepaste.

1.4.4 PLAGEN EN PESTEN 

Verwar pesten niet met plagen of ruziemaken.  Plagen is onschuldig en als grap 
bedoeld.  Het gebeurt meestal tussen twee enkelingen en telkens tussen dezelfde 
personen.  Bij een ruzie is er niet noodzakelijk een ongelijke machtsverhouding, het is 
meer een eenmalige gebeurtenis, die niet zo langdurig is als pesten.  Als leiding ben je 
best alert wanneer er geplaagd wordt.  Degene die plaagt, kan zijn of haar gedrag als 
onschuldig ervaren, maar de geplaagde ervaart het misschien als pesten.
Het is moeilijk om een antwoord te geven op de vraag waarom er gepest wordt.  Pes-
ten komt meer voor bij kinderen tussen tien en veertien jaar.  Op die leeftijd komen 
kinderen los van hun ouders en beginnen ze zich meer en meer te meten met leef-
tijdsgenootjes.  Ze willen erbij horen en zijn op zoek naar een positie in de groep.  De 
lichaamsveranderingen zorgen voor onderlinge verschillen.  Het veranderend uiterlijk 
kan een rol spelen bij pestgedrag, maar dat is niet de enige oorzaak: het ‘anders zijn’ van 
de gepeste, het weerloos zijn van de gepeste, al eerder gepest zijn, groepsnormen, een 
pester die zich wil manifesteren, de thuissituatie, meelopen en na-apen, enz.
Om pesten aan te pakken, verwijzen we graag naar verschillende methodieken en 
brochures:

 ´Vlaams Netwerk “Kies kleur tegen pesten”
 ´“No blame-methode” van Leefsleutels
 ´Ook in het Rakwiboek van Chirojeugd Vlaanderen staat informatie over pesten 
aanpakken

LAAT PESTEN NIET ONGEMOEID.  
GA ERMEE AAN DE SLAG!
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2. CHIRO, NIET ALLEEN OP 
ZONDAG  
Chiro op zondag!  Het klinkt evident en dat is het ook.  Maar Chiro hoeft 
zich niet te beperken tot zondag.  Bepaalde activiteiten passen nu een-
maal beter op een ander moment en soms is uitwijken naar een ander 
moment beter dan die week geen activiteiten te organiseren.  We overlo-
pen enkele mogelijkheden.

2.1 SLEEPOVER (AL DAN NIET IN EIGEN LOKAAL) 
Je kunt het je nog goed herinneren dat er weinig zo leuk was als op week-
end te gaan in je afdeling.  Je speelt er tal van spelletjes en je creëert een 
mini-kampgevoel.  Bij ribbels en speelclubbers zorgt een sleepover voor 
gewenning.  Veel van hen zijn nog niet zo bekend met ‘op kamp gaan’.  
Voor hen is op kamp gaan een grote stap: ze zijn voor het eerst voor een 
langere tijd weg van hun ouders.  Daarom raden we aan om een sleepover  
te houden op gekend terrein.  Je kunt eventueel een tent bij je lokalen 
zetten.  Zo stel je niet alleen je leden gerust: ook hun ouders zullen zo 
merken dat hun kinderen klaar zijn om mee op kamp te gaan.
Rakwi’s hebben al meer ervaring met op kamp gaan.  Een weekend werkt 
bij hen echt groepsbevorderend en ze zijn eens blij thuis weg te zijn.

2.2 PARTY ON!  
2.2.1 BONTE AVOND  
Bonte avond, bonte kring of groepsfeest wordt bij verschillende Chiro-
groepen georganiseerd.  De afdelingen creëren dan een toonmoment 
waar ouders en sympathisanten kunnen genieten van de talenten van de 
leden.  Vele ribbels en speelclubbers vinden het leuk om op een podium 
te staan.  Het leuke aan deze avond is dat je die samen met je leden kunt 
opbouwen.  Hou rekening met hun capaciteiten en met hun creativiteit.  
Zo hou je hen ook enthousiast tijdens de voorbereidingen.  Vermijd wel 
eindeloos repeteren.
Rakwi’s staan in het algemeen veel minder graag op een podium.  Met 
hen kun je bijvoorbeeld een filmpje maken.  Dat filmpje kun je dan 
afspelen op de bonte avond.  Als het wel podiumbeesten zijn, vinden ze 
het natuurlijk wel fijn om de show te stelen op dat moment.  Je kunt hen 
zeker betrekken bij de uitwerking van het toonmoment.

2.2.2 VERJAARDAGSFEESTJES  
Alle leden vieren graag hun verjaardag, maar het is niet altijd evident om 
álle verjaardagen van je leden te vieren.  Organiseer dan meerdere ge-
meenschappelijke verjaardagsmomenten, zo komt toch ieders verjaardag 
aan bod.  Je kunt dan voor een klein cadeautje zorgen of een taart bak-
ken.  Vier de hele dag feest, kinderen doen niets liever.
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2.2.3 HALLOWEEN  
Halloween is het ideale moment om met je jongere afdeling 
eens een activiteit te doen in de vooravond.  Je kunt een tof 
griezelspel doen of op griezeltocht gaan.  Dat krijgt een extra 
dementie als het donker wordt.  Misschien kun je die activiteit 
wel best op zaterdag plannen, zo neem je geen nachtrust weg 
van je leden.  Zorg voor veel inkleding en showmateriaal, je 
leden zullen versteld staan.

2.2.4 KERST 
Tijdens de kerstperiode is het niet gemakkelijk om op zondag 
Chirowerking te geven.  Vele leden hebben familiefeesten en je 
hebt zelf waarschijnlijk ook verplichtingen.  Organiseer daarom 
tijdens de kerstvakantie een kerstfeestje.  Laat elk lid een klein 
geschenkje meenemen of knutsel samen cadeautjes en voorzie 
leuke hapjes.  Maak een spel om een pakje te verdienen. 

2.3 DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
De Dag van de Jeugdbeweging is de hoogdag van iedereen die 
lid is van een jeugdvereniging.  Jij en je leden mogen in uniform 
naar school of naar het werk gaan.  Je kunt afspreken met je 
medeleiding en je leden om ze daarna naar school te brengen.  
Je kunt met je leidingsploeg ook spelletjes gaan spelen tijdens 
de pauzes.  Dat is ideale promo voor je groep!  Merk je dat niet 
iedereen Chirokleren heeft of kan aankopen, dan kun je nog 
altijd een badge of T-shirt van je groep knutselen.

2.4 SHIT, EXAMENS! 
Veel leiders en leidsters hebben er jaarlijks mee te kampen: 
ze moeten zich voorbereiden op hun examens.  Een gemak-
kelijkheidsoplossing is dan om de activiteiten die periode op 
te schorten.  Een alternatief is vervang leiding te zoeken die 
je afdeling een keertje wil overnemen.  Je zou ervan versteld 
staan hoeveel oud-leiders, oud-leidsters of gewesters staan te 
springen om nog eens werking te mogen geven.  In het slecht-
ste geval kun je ook nog ouders inschakelen om je afdeling op 
zondag op te vangen.  Stel samen met hen een programma op 
en ze zijn vertrokken.
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2.5 KAMP  
Het hoogtepunt van het jaar is het kamp.  Iedereen heeft er een 
jaar naartoe geleefd en het is een geweldige ervaring.  Er zijn 
wel een paar valkuilen.

 ´Vele ribbels en speelclubbers zijn nog niet zo lang 
weggeweest van thuis.  Heimwee kan dan al eens 
optreden op kamp.  Of je nu een held bent in die dingen of 
niet, maak toch tijd voor leden met heimwee.  Luister naar 
hen, geef hen aandacht en liefde en probeer het gesprek 
op leuke onderwerpen te brengen.  Je kunt vertellen wat 
er nog op het programma staat op kamp, je kunt de leden 
een bepaalde verantwoordelijkheid geven waardoor ze 
zich trots voelen, enz.  Ook een knuffel, een extra dekentje 
op het bed of een lief woordje kunnen wonderen doen, 
zelfs bij rakkers met heimwee.
 ´Hun ouders zijn ongerust.

 ´Stel ouders gerust door een infomoment over het 
kamp te organiseren.  Je kunt dit ook doen door op 
huisbezoek te gaan.
 ´Laat ouders mee de slaapplaats van hun kind 
installeren.  Zo zijn ze ten minste gerust dat hun zoon 
of dochter gerust kan slapen.
 ´Geef met de ouders ook tips en tricks mee om de 
reiskoffer en de voorbereiding van het kamp in orde 
te krijgen.  Als leiding heb jij de ervaring wat ouders 
vergeten in te pakken en waarmee ze rekening 
moeten houden.

 ´Om nog meer op maat van je groep te kunnen werken, 
verwijzen we jullie graag door naar chiro.be/diversiteit.

Enkele leuke kamptips:
 ´Verwelkom je leden (eventueel samen met de oudere 
afdelingen): een groot welkomstbord, hen met de tractor 
gaan afhalen aan het station of een ontvangstcomité op 
het dorpsplein.
 ´Laat aspi’s of keti’s meter of peter zijn van de jongste leden.   
Ze kunnen bij hen terecht met al hun vragen, de oudsten 
kunnen helpen aan tafel, om een briefje te schrijven of bij 
het slapengaan.
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3. WE ZIJN MET ZO  
WEINIG, LEIDSTER! 
Een kleine groep?  Weinig leden op zondag?  Je zou er een 
drama van kunnen maken maar de kunst is om er op een goede 
manier mee om te gaan.  Dé ideale manier bestaat niet, maar 
hieronder vind je enkele tips!

Maak je groep groter:

 ´Laat de leden ‘vriendjes’ knutselen (een 

ballon met ogen, een kartonnen ventje 

of spelen met ingebeelde vriendjes)

 ´Doe als leiding zelf mee aan de 

activiteiten

 ´Hou eens een ouder- of grootouderdag

Groot of klein, het kunnen ook dezelfde 

spelen zijn:
 ´Op tocht kan je altijd gaan

 ´Activiteiten organiseren met een 

andere Chirogroep

 ´Probeer activiteiten te combineren

 ´Doe-spelen met meerdere levens

En dan nog deze:

 ´Wissel spelvormen af: leiding doet 

eens mee, dan in groepjes per twee, 

dan individueel

 ´Probeer activiteiten te vermijden 

waarbij er spelers afvallen

 ´Je kunt van elk lid een ploeg maken 

(bv. voetbal met vier spelers en elk 

heeft zijn of haar eigen doel)

 ´Je weet hoeveel leden er gaan komen 

omdat je ze gisteren allemaal gebeld 

hebt

Creatief:
 ´Een minigolfparcours knutselen en er 
nadien ook op spelen
 ´Verkleedpartijen!
 ´Kringspelen toch doen, ook al ben 
je met weinig (of kartonnen leden 
bijmaken)
 ´Twister met verf
 ´Knutselen, koken en creatief zijn gaat 
heel goed in kleine groep
 ´Leden kunnen meerdere rollen spelen 
in een filmpje of toneeltje

Hoe kleiner, hoe fijner: ´Gaan zwemmen of schaatsen of ... is praktisch makkelijker met een kleine groep én het is nog tof ook! ´Gezelschapsspelen zijn ideaal voor een kleine groep
 ´In het donker een peperkoeken huisje maken, kiekeboe of potteke-stamp in de gang of de grote zaal, een griezelverhaal vertellen in het bos (kortom gewone activiteiten op een speciale manier) ´Een zoektocht of een dorpsspel kan gemakkelijk met weinig leden
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Kijk ook eens in de afdelingsboeken En natuurlijk niet te vergeten: de spelfiches 

van De Banier!

Tot slot: de belangrijkste tip is: annuleer je 
voorbereid spel niet.  Elk lid heeft ‘recht’ op 
een tof spel.  Spelen is dus de boodschap 
maar een of meerdere aanpassingen zullen 
misschien wel nodig zijn.

Voordelen van een kleine groep:

 ´Een ouder biedt spontaan aan om te 

rijden, want jullie kunnen allemaal in 

één auto.

 ´Je hebt toestemming van de park- of 

boswachter om in het park of bos te 

gaan spelen, met zo weinig kun je 

moeilijk veel last bezorgen.

 ´Je hebt een beter contact met de 

ouders en kent ze dus beter.

 ´Je hebt een beter contact met de leden 

en kent ze dus beter.

 ´Je hebt een groter budget per lid.

 ´Je kunt met veel materiaal werken en 

ook weleens wat speciaal materiaal 

kopen.
 ´De leden moeten niet lang wachten 

voor het weer hun beurt is.

 ´Je bent mobieler, je vindt bijvoorbeeld 

gemakkelijker een originele 

weekendplaats.

 ´De inspraak van de leden kan erg groot 

zijn, een Chirogroep op maat!
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4. OUDERS  
De wetten van de biologie zijn duidelijk: zonder ouders heb 
je geen leden.  Vaak zijn het ook de ouders die bij jonge leden 
bepalen of ze naar de Chiro komen of niet.  Een goed contact 
hebben met ouders is dus cruciaal en daar moet en kan je aan 
werken.
Vraag bij de start van het werkjaar (of als er een lid bij komt) hoe 
je de ouders het beste contacteert.  Niet iedereen checkt Face-
book of is een twitteraar.  Sommige ouders willen liever gebeld 
worden of hebben aan een briefje genoeg.  Kortom: communi-
ceer op maat!
Een van de meest waardevolle contacten is het gesprekje voor 
en na de werking.  Zorg ervoor dat iemand van je leiding aan 
de deur, de oprit of de poort staat om de leden te verwelkomen 
of uit te wuiven, en om ouders aan te spreken die even blijven 
staan.  Ouders appreciëren dat enorm.  Let erop dat je je aan-
spreekbaar opstelt.
Chirojeugd Vlaanderen heeft een goede en praktische brochure 
over ouders: ‘Ouderbetrokkenheid’.  Daarnaast is er het spel ‘Pick 
Your Parents’.  Je kunt dat spelen met de leidingsploeg.  Vraag 
het aan via het gewest of verbond.

4.1 HUISBEZOEKEN 
Huisbezoeken: je doet het of je doet het niet.  Overleg in je 
ploeg waarom je het al dan niet zou doen.  Ook het wanneer 
kan aan bod komen: in het begin van het jaar, voor het kamp 
of gewoon eens tussendoor.  We geven jullie hier wat stof voor 
discussie mee.

Voordelen:
 ´Rechtstreeks contact met de 

ouders
 ´Informatie kan makkelijk en 

juist doorgegeven worden

 ´Je maakt kennis met de 

leefwereld van je leden

 ´In een vertrouwde omgeving 

vertrouwen ouders je al eens 

iets ‘gevoeligers’ toe

 ´Ouders kunnen direct vragen 

stellen

Nadelen:
 ´Er kruipt tijd in

 ´Wat met gescheiden ouders?  

Ga je bij beide langs?

 ´Sommige ouders schamen 

zich voor hun persoonlijke 

situatie en hebben dus niet 

graag dat je bij hen thuis 

komt
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Tips:

 ´Huisbezoeken of niet: maak er goede afspraken over, ook 
met de ouders!
 ´Sommige ouders hebben het graag, andere niet: vraag hen 
in het begin van het werkjaar wat ze het liefste hebben.
 ´Kondig je bezoek altijd aan.  Dat mag vaag (we komen 
tussen 5 en 13 september) maar ook heel concreet (“Mag ik 
op 3 juli om 20 uur langskomen voor het kamp?”).
 ´Huisbezoek in Chirokleren?  Het is een aanrader, maar zorg 
vooral dat je herkenbaar bent.
 ´Lees ook de brochure van Chirojeugd Vlaanderen over 
huisbezoeken.

4.2 CONCRETE INFORMATIE 
OVERBRENGEN 
Ouders weten graag waar hun kinderen mee bezig zijn.  Licht 
ouders dan ook voldoende in, zeker als je een ‘speciale’ activiteit 
gaat doen.
Voor sommige activiteiten kun je een leuke uitnodiging maken.  
Hiermee maak je je leden warm om te komen en kun je ook de 
ouders informeren over alle praktische zaken.

Tip
 ´Vermeld altijd duidelijk waar en wanneer de activiteit 
plaatsvindt.
 ´Maak duidelijk of de leden iets nodig hebben (bv. extra 
geld of kleren of ...).
 ´Vermeld hoe je naar die activiteit gaat en waar jullie 
vertrekken.
 ´Moeten ze inschrijven of niet?  Wat is de einddatum 
daarvoor?
 ´Noteer jullie contactgegevens op het briefje.
 ´Vraag een telefoonnummer aan de ouders voor als je hen 
nodig hebt (onvoorziene omstandigheden, probleem, 
enz.).

4.3 'VERVELENDE' OUDERS  
Je hebt ze in alle soorten en maten, ‘vervelende’ ouders.  Ouders 
die klagen over de vuile kleren, die je goede raad geven, die 
subtiel verwijzen naar hoe goed het vroeger was, die om de vijf 
minuten bellen, enzovoort.  Maar: het blijven natuurlijk ouders!
Ook met hen communiceren is een kunst.  Hieronder volgen 
enkele tips.
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Enkele tips:

 ´Blijf in alle omstandigheden beleefd.
 ´Geef eventuele fouten die je maakte ook toe (en zoek niet 
te veel naar verzachtende omstandigheden).
 ´Ga niet in de verdediging.  Luister naar de kritiek of tips en 
neem ze mee.  Zijn ze correct?  Doe er dan iets mee.  Zijn ze 
dat niet?  Laat ze voor wat ze zijn.
 ´Val mensen nooit aan.  Praat over het gedrag en niet de 
persoon.  Breng moeilijker boodschappen vanuit de ik-
persoon of vanuit je eigen gevoel.
 ´Beloof nooit wat je niet kunt nakomen.
 ´Vraag om hulp (groepsleiding of VB) als je zelf in de knoop 
geraakt of iets niet weet.
 ´Handel altijd in het belang van het kind.
 ´Als je zelf te emotioneel bent (bv. je was aanwezig bij een 
ongeval), laat dan iemand anders het gesprek voeren.
 ´Geef kritiek op ouders of kinderen nooit onmiddellijk.  
Bespreek de zaken eerst even met je groepsleiding, ploeg 
of VB.
 ´Maak voldoende tijd vrij voor alle ouders.
 ´Geef duidelijke, juiste informatie.  Ga er niet van uit dat ze 
alles al weten.
 ´Bescherm jezelf: er zijn ook grenzen aan wat ouders van je 
mogen verwachten.
 ´Denk eraan: in de meeste gevallen zijn het de ouders die 
hun kind het beste kennen.
 ´Alle ouders zijn anders, dus alle ouders moeten anders 
benaderd worden.

4.4  OUDERS UITBUITEN! 
Ouders, ze zijn een lust of een last maar soms o zo handig!  Durf 
hen gerust vragen om eens naar het zwembad te rijden, om met 
het groepsfeest de leden te helpen aankleden of om de camion 
te helpen laden voor het kamp.  Er zijn er ook die connecties 
hebben bij de gemeente of makkelijk aan sponsoring geraken 
voor de fuif.
Er zijn ook Chirogroepen die een oudercomité hebben.  Zo’n ou-
dercomité organiseert dan activiteiten voor leiding of leden, het 
brengt andere ouders samen, of kookt op kamp of op weekend.  
Sommige ouders engageren zich zelfs in een vzw om de bouw 
van nieuwe lokalen te ondersteunen.
Vergeet één ding niet: bedank ouders voor hun hulp.  Tevreden 
ouders zijn ook nog eens extra reclame voor je groep!
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5.  ZE ZEGGEN DAT JE 10% 
VAN JE LEDENAANTAL 
MAG VERLIEZEN 
Ze zeggen zoveel!  Leden verliezen is een signaal.  Misschien ligt 
het aan het lid zelf, natuurlijk, maar misschien kan je leidings-
ploeg er ook wel iets aan doen.

Tip: Hoe merk je op dat een kind niet meer 
komt?

 ´Hou een aanwezigheidslijst bij.
 ´Maak een leuke kalender in je lokaal waar de leden hun 
naam op kunnen schrijven als ze er ‘s zondags zijn.
 ´Laat de ouders een vieruurtjeskaart kopen.  De leiding 
houdt die kaart bij en elke zondag wordt er een vakje 
aangevinkt.  Twee vliegen in één klap: de kleintjes verliezen 
hun geld niet meer en je hebt zo een overzicht van hoeveel 
keer een kind naar de activiteiten komt.

5.1 REDEN?  
Er zijn verschillende redenen waarom leden niet meer naar de 
Chiro komen.  Als ze verhuizen naar de andere kant van het 
land, dan kun je daar als leiding weinig aan doen.  Maar als het 
gaat over “geen tijd meer”, “mijn vrienden stoppen ook”, “er is 
een boze leidster” of “ik vind het niet meer leuk”, dan moet je op 
onderzoek uitgaan.

5.2 OMGAAN?  REAGEREN!
Merk je dat een van je leden niet meer of niet vaak naar de 
activiteiten komt, dan kun je hem of haar eens aanspreken.  Een 
telefoontje naar de ouders of eens langsgaan bij hen thuis kan 
wonderen doen.  Misschien is er iets gaande in de Chiro dat je 
niet wist (bv. pesten) of zijn er externe factoren die een rol spe-
len (bv. ziekte, ouders gescheiden, geldproblemen).
Luister naar wat er gezegd wordt en hou er rekening mee.  Mis-
schien is jouw zondagsprogramma te eenzijdig, te wild, te duur 
of te vuil!  Bekijk wat je kunt doen en spreek met de ouders iets 
af.  Door je betrokkenheid te tonen, kun je het vertrouwen van 
de ouders en het lid (terug)winnen.
Praat er zeker over in je leidingsploeg.  Durf jullie werking in 
vraag te stellen.  Evalueer je activiteiten en pas aan waar nodig.  
Je kunt natuurlijk niet voor iedereen goed doen, maar proberen 
is al veel!
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Om te onthouden: het imago van je leidingsploeg of oudere leden 
heeft invloed op de aan- of afwezigheid van je jongere leden.  Zorg 
er ook voor dat je de groeilijn respecteert.  Geef elk lid iets om naar 
uit te kijken!  Zorg dus voor een aangepast spelaanbod per afdeling.
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6. CHIRO, NIET VOOR 
IEDEREEN?  

Bespreek zeker de volgende thema’s in je leidingsploeg:
 ´De ouders van Nisri (speelclubber) hebben er moeite mee 
dat de afdeling van hun dochter op weekend en op kamp 
gemengd slaapt.
 ´Koens mama is nog nooit naar een infoavond kunnen 
gaan, aangezien zij op zondagavond moet werken.
 ´Ann (kwik) mist elke speciale activiteit (Christus Koning, 
weekend, schaatsen), omdat haar ouders moeite hebben 
om de eindjes aan elkaar te knopen.
 ´Fouad (ribbel) gaat niet mee op kamp omdat zijn ouders 
vrezen dat er geen halal eten voorzien is.
 ´De papa van Daan vreest dat zijn zoon niet naar de Chiro 
kan gaan omdat Daan in een rolstoel zit.

Probeer met de ouders in dialoog te gaan om deze en andere 
drempels weg te werken.  Bekijk samen met hen wat er mogelijk 
is. Zo kan de papa van Fouad bij zijn slager halal vlees bestellen 
en kan het Solidariteitsfonds bijspringen voor het kamp van 
Ann.

Natuurlijk is de Chiro WEL voor iedereen!  
Daar moeten we naar streven!  Maar hoe doe je dat nu in de praktijk?

Meer tips over armoede, diversiteit en informatie over het 
Solidariteitsfonds vind je op chiro.be/diversiteit.





DEEL 2: 
LEDEN 
WERVEN

JE DOET ER ALLES AAN OM JE LEDEN 
ELKE ZONDAG EEN SPETTERENDE 
NAMIDDAG TE BEZORGEN.  PRIMA!  EN 
NU WIL JE OOK WERK MAKEN VAN 
NIEUWE LEDEN AANTREKKEN.  DOEN!  
IN DIT DEEL BEKIJKEN WE HOE JE JE 
BEKENDMAKING KUNT AANPAKKEN EN 
HOE JE EFFICIËNT EN GERICHT JONGERE 
LEDEN (EN VOORAL HUN OUDERS) KUNT 
WERVEN.
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1. KOM UIT JE KOT EN 
LAAT JE ZIEN  
Naast de mond-tot-mondreclame is goed promomateriaal es-
sentieel.  Het is spijtig als je potentiële leden misloopt omdat zij 
niet op de hoogte waren van jullie (start)activiteit.

2. BEKENDMAKINGSMA-
TERIAAL 
Zorg ervoor dat je promomateriaal in het oog springt.  Lay-out 
is cruciaal!  Als je de aandacht niet kunt vangen, mag je bood-
schap nog zo mooi zijn, ze zal niet aankomen.  Foto's kunnen 
daarbij belangrijk zijn.  Je kunt hier best iemand met verstand 
voor vormgeving aan het werk zetten.  Heb je de capaciteiten, 
ga dan voor kleurenkopieën of drukwerk.

2.1 FLYERS, AFFICHES EN 
ANDERE VISUAL
MERCHANDISING 

2.2.1 FLYERS EN AFFICHES 
Hou het kort en krachtig.  Uiteraard 

kan er meer in een folder dan op een flyer 
of affiche, maar overdrijf niet.  Zorg voor gestructureerde 

en overzichtelijke info: wat, wanneer, waar, wie.  Probeer altijd 
de instap naar de Chiro laagdrempelig te houden.  Voor som-
migen is het een grote stap om iemand van de leiding te bellen 
en informatie te vragen.  Hiermee moet je dus zeker rekening 
houden.  Geef je een telefoonnummer, vermeld er dan zeker bij 

aantrekkelijk

sober
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naar wie ze moeten vragen of bij wie ze terechtkomen.  Probeer 
behalve een telefoonnummer ook andere contactmogelijkhe-
den te geven: een website, mailadressen, een Facebookpagina.

2.2.2 VISUAL MERCHANDISING  
Naast het gekende drukwerk (lees: affiches en flyers) kun je 
meer uitdagende ‘eye-catchers’ maken.

 ´Laat stickers drukken in de vorm van een voet en plak die 
op de weg naar het Chirolokaal.
 ´Hang aan elke deurklink in het dorp een deurhanger, met 
daar de informatie op over jullie activiteit.
 ´Laat broodzakken bedrukken en spreek met de plaatselijke 
bakkers af of ze gedurende de twee maanden voor de 
startactiviteit die zakken willen gebruiken.
 ´Laat onderleggers maken en vraag aan de KWB, Femma, 
11.11.11, enz. of ze die willen gebruiken op hun eetfestijn.
 ´Ontwerp een duidelijke website waar je concrete 
informatie vindt over je werking.  Zorg dat er voldoende 
‘overtuigende’ foto’s op staan.  Een lid dat lacht en plezier 
heeft, nodigt sneller uit dan een rommelig plein.
 ´Voorzie aan je lokaal een groot infobord.  Je maakt dan 
duidelijk dat daar het Chirolokaal is.  Je kunt op dat bord 
ook een kalender hangen met wat er de komende weken 
te doen is.

2.2 OP MAAT! 
Veel groepen gebruiken één flyer, één affiche en één uitnodi-
ging als bekendmaking voor de verschillende afdelingen.  Noch-
tans is de leefwereld, de aanspreking en het contact met elke 
afdeling anders.  Voor ribbels maak je best een meer speelse 
uitnodiging dan voor de rakwi’s.  Een uitnodiging of affiche 
met dezelfde lay-out maar op maat van elke afdeling werkt het 
efficiëntst.  
Vergeet je uitnodiging ook niet te personaliseren.  Vraag bij de 
jeugddienst adressen van de verschillende leeftijdscategorieën.  
Zo kun je elk potentieel lid persoonlijk aanschrijven met een 
uitnodiging voor zijn of haar afdeling.  Licht dan al een tipje van 
de sluier op over wat ze mogen verwachten tijdens de startac-
tiviteit.
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3. WERK AAN JE 
NETWERK 
Werken aan je netwerk om leden te werven, kun je een heel jaar 
doen.  Door een sterk netwerk uit te bouwen bij volwassenen- of 
cultuurorganisaties genereer je meer bekendheid bij de ouders 
van de kinderen die je zoekt.  Laat hen je ‘corebusiness’ zien.  Je 
kunt bijvoorbeeld op de eetdag van de KWB de kinderanimatie 
verzorgen.
Je kunt ook een samenwerkingsverband aangaan met de 
gemeente.  Spreek met hen af dat je bijvoorbeeld elke vrijdag 
vrijwillig de speelpleinwerking overneemt.  Dat is voor de 
gemeente kostenbesparend en jij kunt promo voeren door je 
T-shirt van de Chiro aan te doen.  Niets is betere reclame voor je 
werking dan positieve herkenbaarheid en ervaring.

4. LEDENWERVINGS-
ACTIES 
Werven doen we vooral bij het begin van het werkjaar.  Maar 
waarom zouden we ons beperken tot enkel dat moment in het 
jaar?  Werven kan altijd en overal.  Hieronder vind je enkele tips 
die je op weg kunnen zetten naar anders/beter/groter/leuker/
boeiender/spectaculairder werven.

4.1 LEDENWERVING, IETS VOOR ONS? 
Kleine of grote groep?  Er kan er altijd nog wel eentje bij!  
Natuurlijk is ledenwerving iets voor jullie.  Het zorgt voor vers 
bloed in de Chiro, veel ambiance en vele lachende kinderge-
zichtjes na een fijne zondag.
Tips die voor elke wervingsactie werken:

 ´Maak reclame, communiceer duidelijk
 ´Spel en plezier staan centraal
 ´Voor elk wat wils of iets algemeens, denk er goed over na
 ´Pas je actie aan aan je doelpubliek (ribbels vs. rakwi’s)
 ´Laat het positieve karakter van je Chirogroep naar buiten 
komen
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4.2 WERVEN IN SCHOLEN  
Spelletjes spelen op de speelplaats?  Rondgaan in de klas?  Een 
activiteit op de Dag van de Jeugdbeweging?  Een actie tijdens 
het oudercontact in september?  Het kan allemaal, maar hou 
ook de volgende tips in gedachten.

 ´Maak goede afspraken met de directie en de leerkrachten.  
Een school die klaagt over de werving van de Chiro is zeker 
geen goede reclame.
 ´Werven doe je in Chirokleren.
 ´Breng een duidelijke boodschap over.  Leg helder en 
duidelijk uit wat Chiro is en wat je daar kan doen.
 ´Laat in ieder geval een briefje achter met contactgegevens 
en praktische informatie.  Dat briefje is vooral bedoeld voor 
de ouders.  Denk na over de lay-out, maak het levendig.
 ´Welk spel ga je spelen?  Is het geschikt voor het 
speelterrein?  Voor een grote of kleine groep?  Kunnen 
grote en kleine kinderen samen spelen?  Niet elk spel is 
gekend bij de kinderen.
 ´Schakel zeker de kinderen in die al in de Chiro zitten.  Laat 
hen vertellen over de Chiro, ze kunnen het voortouw 
nemen om spelletjes te spelen, enz.
 ´Durf te flyeren aan de schoolpoort wanneer de schooldag 
voorbij is.  Spreek met de ouders.
 ´Bereid dat moment goed voor, met de hele leidingsploeg 
of met een werkgroepje.
 ´Bekijk zeker het actieplan ‘Werven in scholen’:  
chiro.be/node/65829.

4.3 STARTACTIVITEITEN  
De eerste zondag van het nieuwe Chirojaar: de Startdag is de 
uitgelezen kans om aan iedereen te laten zien waar jullie groep 
voor staat.  Deze activiteit mag best groots en spectaculair zijn. 
Moet ze geschikt zijn voor jong en oud?  Dat kan je zelf beslis-
sen.  Soms is opsplitsen de beste of meest succesvolle oplossing.
Ideeën:

 ´Zoekspel om de nieuwe leiding te weten te komen
 ´Grote show op het dorpsplein
 ´Een Fata Morgana met de hele buurt – zie  
nl.wikipedia.org/wiki/Fata_Morgana_(televisieprogramma)
 ´Een een-tegen-allen waarbij de leden het opnemen tegen 
de leiding (of de ouders)
 ´Een dag die afgesloten wordt met een barbecue en een 
groot kampvuur
 ´Met de tractor door het dorp, veel muziek en leuke 
activiteiten-12
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Bij een startactiviteit zijn promotie en onthaal zeer belangrijk:

 ´Verspreid affiches en flyers in de buurt.
 ´Voer promo in lokale media (het blad van het buurthuis, de 
streekkrant, het parochieblad, enz.).
 ´Mobiliseer leden en ouders om mensen persoonlijk uit te 
nodigen en om mond-tot-mondreclame te maken.
 ´Kies een plek die in het oog springt.
 ´Als je opsplitst: kies een thema voor de -12-jarigen die 
aansluit bij hun leefwereld.
 ´Zorg dat je activiteit ingekleed is.  Een activiteit die opvalt, 
blijft langer bij de leden en hun ouders hangen.
 ´Durf ook toevallige voorbijgangers aan te spreken.
 ´Ontvang nieuwe ouders in je babbelbar en informeer hen.

4.4 OPEN WERKING 
OP ZONDAG:  De Startdag van je Chirogroep is een zondagna-
middag voor nieuwe en oude leden.  Meestal organiseren we 
maar één zo’n moment per werkjaar.  Waarom het concept van 
zo’n dag niet meerdere keren toepassen?  Regelmatig een open 
zondag organiseren met grootsere activiteiten die voor ieder-
een (uit de buurt) toegankelijk is, zorgt voor bekendmaking en 
is een goede wervingsactiviteit in de loop van het jaar.  Vriend-
jesdag?  Doen!  Een themadag openstellen voor iedereen?  Ga 
ervoor!  Een activiteit op het buurtfeest?  Tof idee!  De animatie 
verzorgen op de schoolfuif?  Ook dat is werven met een open 
werking!
OP KAMP: Het kamp is het sluitstuk van het Chirojaar, maar het 
kan evengoed een mooi begin zijn.  Je kunt je kamp openstel-
len voor kinderen die nog niet eerder naar de Chiro kwamen.  Je 
maakt reclame in de buurt met de boodschap dat iedereen mee 
op kamp kan en mag.  Licht ouders goed in en bereid een fan-
tastisch kamp voor.  Na het kamp neem je dan contact op met 
de ouders van die ‘nieuwe’ kinderen, en voor je het weet, komen 
ze vanaf dan elke zondag naar de Chiro.

4.5 LEDEN WERVEN LEDEN,  
OUDERS WERVEN OUDERS 
Enthousiasme en goesting werven!  Leden die graag naar 
de Chiro komen, brengen graag vrienden mee.  Ouders die 
tevreden zijn, spreken positief over de Chiro en dat kan andere 
ouders overtuigen om hun kind ook te sturen.
Over leden tevreden houden en ze op die manier laten werven, 
las je al eerder bij ‘Leden houden’.

4.6 EEN UITGEWERKT DRAAIBOEK  
Om echt effectief te zijn, beperk je je best niet tot één wervings-
actie maar vertrek je vanuit een heel wervingsplan.  Overtuigen 
en informeren zijn de ordewoorden en ze horen ontegenspre-
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kelijk samen.  Om je plan zo goed mogelijk uit te voeren, kun je 
werken met een draaiboek, waarin zoveel mogelijk stappen op 
voorhand uitgewerkt zijn.

Draaiboek:
WERVEN OP KORTE EN LANGE TERMIJN
WANNEER WAT
Augustus Chiroterrein netjes maken Bekendmakingsbord een poetsbeurt geven Chiroposter en aankondiging nieuw Chirojaar ophangen Schooldirectie aanspreken en informeren naar het oudercontact,  wervingsactie op school, enz. Schoolbezoek voorbereiden Startdag voorbereidenSeptember Schoolbezoek

 Startdag
Oktober Familiedag samen met de KWBNovember Halloweentocht
 Meehelpen met de 11.11.11-actie in het dorpDecember Chirowerking tijdens de examens Kerstfeestje/nieuwjaarsfeestjeJanuari Chirowerking tijdens de examensFebruari Vriendjesdag

Maart Open spelnamiddag in het dorp/de stadMei Olé Pistolé
Juni Chirowerking tijdens de examensJuli Verrassingsactiviteit IJssalon tijdens de jaarlijkse kermisAugustus (Open) kamp
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Draaiboek:
DRAAIBOEK: VRIENDJESDAG

WAT Chirozondag waarbij de leden een vriend of vriendin meebrengen

DATUM:  zondag 15 februari, 14.30-17.30 uur

WAAR:  Chirolokalen

BEKENDMAKING:

 - Aankondiging in ledenblad, op de website en/of de Facebookpagina

 - Briefje om mee te geven aan de kinderen

 - Poster aan het Chirolokaal, de schoolpoort, de bakker, enz.

PROGRAMMA:
 - Onthaal en verwelkoming van de leden met hun vrienden

 Elk kind krijgt een naamkaartje (ook de leden) en iedereen wordt  

 betrokken bij de opening van de Chirozondag.

 - Spelnamiddag

 Een avontuurlijk spel waarbij de leden moeten samenwerken om de  

 uitdagingen tot een goed einde te brengen.  Op het einde wacht er  

 hen een leuke verrassing.

 - Receptie voor de ouders van de leden en hun vrienden

 Dit moment gebruiken om de ouders aan te spreken en informatie  

 door te geven over de Chiro.

TE ONTHOUDEN:
 - Goed spel uitwerken

 - Inkleding!!!

 - Iedereen eens kort persoonlijk aanspreken

 - Extra hulp vragen aan oud-leiding of het gewest om een groter spel 

  te kunnen maken

 - Gegevens vragen aan de ouders van de vrienden, briefje meegeven 

  met de kalender van de volgende zondagen en met de nodige  

 contactgegevens

 - Na 2 à 3 weken de ouders eens opbellen: “Hoe heeft jouw zoon/ 

 dochter de activiteit ervaren?” – “Hebben ze zin om nog eens naar de  

 Chiro te komen” – enz.
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    Draaiboek:
OLÉ PISTOLÉ

WAT Grote ontbijtactie in het dorp
DATUM: zondag 27 mei, 9-13 uur
WAAR:  dorpsplein
CONCEPT:

Op 27 mei organiseert de Chiro een grote ontbijtactie.  Het dorpsplein wordt ingepalmd met tenten en springkastelen.  Ook andere randanimatie zal aanwezig zijn: schminkstand, tweedehandse Chirokleren, volksspelen, kubb-initiatie, enz.
Iedereen uit het dorp is uitgenodigd om samen te komen ontbijten.  De Chiro zorgt – in samenwerking met de plaatselijke handelaars – voor een gezond en uitgebreid ontbijt.  Er zijn verschillende ontbijtformules aan verschillende prijzen.  Leiding en oud-leiding slaan de handen in elkaar om de activiteiten draaiende te houden.
Er is ook een tombola waarbij echte Chiroprijzen verloot worden: een T-shirt, een Chirohanddoek, gratis vieruurtjes, 2 dagen gratis mee op kamp, enz.Kinderen die niet in de Chiro zitten (of hun ouders) krijgen informatie mee over de Chiro en over het kamp.  Er worden gegevens opgevraagd en nadien wordt er opnieuw contact opgenomen (via een briefje of mailtje).TODO:

WAT? WIE? TEGEN WANNEER?
Afspraken met de gemeente over het plein en 
materiaal (tafels, stoelen, podium)

Fien Begin december

Springkastelen bestellen Brandon Februari
Randanimatie voorzien Karim & Sarah Februari
Handelaars aanspreken over ontbijtproducten Christophe, Bart en 

Karen
Februari – maart

Flyers en affiches maken Dounia Begin april
Aankondiging in ledenblad, op website, op 
Facebook

Dounia Begin april

Flyers en affiches verspreiden in de gemeente, bij 
de handelaars, op school, enz.

Iedereen April – mei

Ouders aanspreken voor of na een Chirozondag Leiding per afdeling, 
groepsleiding

Zondagen van april en mei

Oud-leiding en/of vrienden zoeken om te helpen Iedereen Mei
Alles opbouwen en klaarzetten Iedereen 26 & 27 mei
Takenlijst voor de dag zelf opstellen Groepsleiding Op de leidingskring, ruim 

een week op voorhand

Alles afbreken en opruimen Iedereen 27 mei
Ouders van mogelijke nieuwe leden contacteren Wordt verdeeld over 

een aantal mensen
Juni



5. NIEUWE LEDEN: WAT 
DOE JE ERMEE?  
Stel je voor: jullie hebben een succesvolle wervingsactie achter 
de rug en zowel bij de ribbels als bij de speelclub en de rakwi’s 
komen er de volgende zondag nieuwe kinderen naar de activi-
teiten.  Doel bereikt?  Zeker en vast, maar nog niet helemaal.  Nu 
moet je er nog voor zorgen dat die nieuwe kinderen blijvende 
Chiroleden worden.

 ´Nieuwe leden die zich welkom voelen, zullen blijven 
komen.  Schenk aandacht aan persoonlijk contact.
 ´Het contact met ouders van die nieuwe leden is zeer 
belangrijk: spreek hen aan voor of na de werking, vraag 
hen hoe ze het beste gecontacteerd worden, misschien 
kan je eens op huisbezoek gaan.
 ´Kijk eens naar de Chirogroep door de ogen van een 
buitenstaander.  Vele tradities en gewoonten zullen voor 
een buitenstaander misschien raar overkomen.  Waarom 
dragen we Chirokleren?  Waarom dragen de rakkers 
groene kousen?  Waarom starten we de Chironamiddag 
met een liedje?  Neem je tijd om tradities uit te leggen aan 
de nieuwe leden (en hun ouders).
 ´In de Chiro gebruiken we veel vakjargon (denk aan LK en 
VB maar ook ribbel of leidster).  ‘Vertaal’ dat voor nieuwe 
kinderen.

6. HOE OUDERS 
OVERTUIGEN  
“GOESTING ZIEN, 
IS GOESTING KRIJGEN”
Laat ouders kennismaken met het enthousiasme van jullie Chi-
rogroep, zowel van de leiding als van de leden.  Maak werk van 
duidelijke en open communicatie.  Wees aanwezig op activitei-
ten in de gemeente, de stad of het dorp en durf mensen aan te 
spreken.  Zorg voor een goed imago.  Maak werk van een sterk 
programma en goede activiteiten, want dat is nog altijd het 
sterkste promotiemiddel en de beste communicatie!
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COLOFON
Met dank aan:
De commissie Continuïteit, Daan Aerts, Rik De Lombaerde en 
Annemie Struyf voor het aanreiken van ideeën en het nalezen.

Taalcorrectie:
Bart Boone

Lay-out:
Valerie Vanderlooy

Wettelijk Depot: D/2013/2909/5

Foto’s:
Chiro Kapelle , Gewest Noke en ProStad!
Jan VanBostraeten, Jens Geeraerts, An Ghysel en 
Valerie Vanderlooy

Uitwerking:
Maaike Bruwaert en Frederik Etienne-12

Heb je zelf nog goede ideeën voor -12-werving?  Heb je nog vragen en 

suggesties na het lezen van deze brochure?  Mail naar coco@chiro.be.

Bij de CoCo (commissie Continuïteit) kun je ook terecht met vragen over 

+12-werving, grote en kleine groepen, en werving van leiding.  Aarzel niet 

om contact op te nemen via coco@chiro.be.

Kijk zeker ook op chiro.be/info-voor-leiding/uitgaven/brochures voor de 

vermelde brochures.
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met steun van de Vlaamse gemeenschap


