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VOORWOORD
Nog een laatste knuffel, tien keer zwaaien en dan
de trein op. Bestemming: Chirokamp! Het hoogtepunt van het Chirojaar. Alle leden, leidsters en
leiders hebben er een jaar naartoe gewerkt en
naar uitgekeken. Met luid getoeter vertrekt de
trein, volle snelheid vooruit!
1 januari 2018. Met Chirojeugd Vlaanderen staan
we ook op het perron, klaar om in de trein te
stappen, klaar voor vier straffe Chirojaren. Volle
kracht vooruit!
We hebben er al een hele reis op zitten. Deze
beleidsnota kwam tot stand dankzij het vele werk
van vele mensen. We zijn trots op de plannen in
deze beleidsnota. We kijken vooruit naar onze
bestemming in 2021: een Chiro in beweging, een
Chiro die er nóg beter uitziet.

We reizen dwars door het mooie Chirolandschap,
waar we buurten zien waar Chiro leeft, waar
acties ondernomen worden om iedereen te bereiken, waar kinderen en jongeren spelen, waar
zij hun stem laten horen en mee hun schouders
zetten onder het jeugdbeleid, waar Chirogroepen
op elkaar kunnen rekenen en goed ondersteund
worden, waar Chiro zorgt voor verbondenheid.
We kijken nu al vooruit naar 2021, maar (opgepast, melig J) de reis is belangrijker dan de bestemming.
Vertrekkensklaar!

Chirogroet
De voorzitters: Willem Claes, Lotte Meeuwissen, Tom Herremans en Sandrien Van Nieuwenbergh
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
Afdeling: leeftijdsgroep.
Agenda: vergadering van de voorzitters, secretarissen en proost. Zij houden overzicht over de
jeugdbeweging
Aspi's: de oudste afdeling, 16- tot 18-jarigen.
Beheersgroepen: er zijn vier beheersgroepen
binnen de Groep Chiro, die het beleidsvoorbereidend werk leveren voor de algemene vergadering en de raad van bestuur: de beheersgroep
Chiro, de beheersgroep De Banier, de beheersgroep Jong & van Zin en de beheersgroep Huizen.
Beleidsraad: de raad van bestuur van de Groep
Chiro.
Blijvende Besluiten: lijst met belangrijke besluiten van de Chiroraad, de Beleidsraad en de
beheersgroepen van de vier geledingen van de
groep Chiro.
Dagelijks Bestuur: bereidt de Beleidsraad en de
algemene vergadering voor en volgt die op.
De Banier de winkelketen van de Chiro. Er zijn
elf winkels in Vlaanderen: Hasselt, Turnhout, Antwerpen, Mechelen, Leuven, Brussel, Aalst, Gent,
Brugge, Roeselare en Sint-Niklaas. De Banier
verkoopt Chirokleren, Chiro-uitgaven, Chiromateriaal, spel- en crea-materiaal.
Dubbelpunt: maandelijks tijdschrift voor leiding.
Fimcap: Fédération Internationale des Mouvements Catholiques d’Action Paroissiale. Internationale koepel waar we lid van zijn.
Gewest: Chirogroepen uit één of enkele gemeenten vormen samen een gewest. Het gewest (de
gewestploeg) is de kaderploeg die het dichtst bij
de plaatselijke groepen staat.
Groep Chiro: de Groep Chiro bestaat uit vier
geledingen: de jeugdbeweging Chiro, de winkelketen De Banier, de informatie- & participatieorganisatie Jong & van Zin en onze jeugdverblijfscentra.
Groepsleid(st)er: leid(st)er met eindverantwoordelijkheid voor een lokale groep.

Groepsleiding: verzamelnaam voor groepsleiding, volwassen begeleiding en proost.
Jeugdverblijfscentra van de Chiro: de Chiro
heeft vijf eigen jeugdverblijfscentra, ook wel 'de
Chirohuizen' genoemd: De Karmel in Brugge,
Heidepark in Waasmunster, Heibrand in Westmalle, De Kalei in Dilsen-Stokkem en De Hagaard in
Overijse.
Kader: alle medewerk(st)ers in gewesten en verbonden, en de leden van nationale commissies,
redacties en werkgroepen, vormen samen het
'kader' van de Chiro.
Keti's: afdeling van de 14- tot 16-jarigen. De jongens heten kerels, de meisjes zijn tiptiens.
MoSCoW-methode: een manier om prioriteiten
te stellen. De eisen aan het resultaat van een project worden ermee ingedeeld. Het is een afkorting, waarvan de letters staan voor:
➧➧ Must-haves: moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is
het product niet bruikbaar
➧➧ Should-haves: zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar
➧➧ Could-haves: deze eisen zullen alleen
aan bod komen als tijd en middelen
toereikend zijn
➧➧ Won't-haves (ook wel would-haves genoemd): deze eisen zullen in dit project
niet aan bod komen maar kunnen in de
toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn.
Ploegen: groep Chirovrijwilligers, al dan niet ondersteund door een beroepskracht.
Rakwi's: afdeling van de 9- tot 12-jarigen. Als
groepen drie afdelingen hebben voor -12 beginnen de rakwi's op 10 jaar. De jongens heten rakkers, de meisjes heten kwiks.
Regio: één, twee of drie verbonden vormen
samen een regio. Zo komen we tot vijf regio's,
die samenvallen met de vijf Vlaamse provincies
(Brussel zit bij de provincie Vlaams-Brabant). Elke
regio beheert een regionaal secretariaat, en is
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vertegenwoordigd in de Beleidsraad, de raad van
bestuur van de Chiro.
Ribbels: als groepen drie (in plaats van twee) afdelingen hebben voor -12 jaar, heten de jongsten
(6- tot 8-jarigen) in onze officiële communicatie
ribbels. Lokaal kunnen ze een andere naam hebben, gekozen door de groep zelf.
SOM: Steun Op Maat, ondersteuning van groepen en gewesten, door gewesten, verbonden en
nationale vrijwilligersploegen, aangepast aan de
noden van de groep of het gewest.
SOM-fichebak: elektronisch databestand van de
SOM-dossiers van groepen, gewesten en verbonden.
Speelclub: Chirogroepen kunnen kiezen of ze
vijf of zes afdelingen hebben. Bij groepen die
vijf afdelingen hebben, zijn de speelclubbers de
6- tot 9-jarigen. Voor groepen met zes afdelingen
zijn de speelclubbers de 8- tot 10-jarigen.

Spoor ZeS: onze verbredingswerking op het gebied van Zingeving en Solidariteit, gericht naar
ander jeugdwerk en scholen.
Tito's: afdeling van de 12- tot 14-jarigen. De jongens heten toppers, de meisjes tippers.
Verbond: een aantal gewesten samen vormen
een verbond. Er zijn tien verbonden die samen
instaan voor heel Vlaanderen en Brussel. De verbondsploegen ondersteunen de gewesten. Elk
verbond wordt deeltijds ondersteund door een
educatief medewerk(st)er.
Vlam: tweemaandelijks tijdschrift voor keti's en
aspi's.
Volwassen Begeleid(st)er (VB): een kleine 60 %
van onze groepen heeft één of enkele volwassen
begeleid(st)ers. Zij staan niet in leiding, maar
ondersteunen de leidingsploeg. Ze zijn betrokken bij de groep maar houden toch een beetje
afstand. Zij zijn vaak een aanspreekpunt voor
ouders.

INLEIDEND HOOFDSTUK
7

MISSIE & VISIE
CHIROJEUGD VLAANDEREN
WIE ZIJN WE?
De Chiro: met meer dan 100 000 leden de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen.

WAT DOEN WE?
De Chiro wil op zoveel mogelijk plaatsen in
Vlaanderen en Brussel kinderen en jongeren in
hun vrije tijd bijeenbrengen. We willen hierbij
alle kinderen en jongeren aanspreken, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele capaciteiten. Via
spel willen we kinderen en jongeren ervaringen
laten opdoen, leren samenleven, en hen een kijk
bieden op zichzelf en de wereld.

WAARIN GELOVEN WE?
De Chiro is geen eiland, maar wil betrokken zijn
op de brede gemeenschap. We willen jongeren
ertoe aanzetten om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We willen
hen vormen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.
Met alle groepen samen bouwen we aan één
jeugdbeweging. De Chiro wil een jeugdbeweging zijn die trouw blijft aan de leefwereld van
kinderen en jongeren enerzijds en aan haar inspiratie anderzijds. Onze Chirodroom is vertaald
in een aantal waarden: rechtvaardigheid, graag
zien en innerlijkheid. Via onze Chiromethoden
– de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode – willen we onze
Chirodroom waarmaken.

HOE DOEN WE DAT?
Als koepelorganisatie wil Chirojeugd Vlaanderen
haar missie waarmaken door Chirogroepen te
ondersteunen. Dat doen we door met de hele
kaderwerking Chirogroepen allerlei diensten aan

te bieden, door hen op maat te begeleiden wanneer een extra steuntje nodig is en door leiding
te vormen. Chirojeugd Vlaanderen geeft samen
met haar leden, leiding en kaderleiding vorm aan
het pedagogisch project Chiro. Daarom komen
we ook op verschillende fora op voor de belangen van het jeugdwerk en van alle kinderen en
jongeren in onze samenleving.

DE CHIROVISIE
We smijten ons in een spel, we verdedigen ons
standpunt op de leidingskring, we vinden het
jammer als er ruzie gemaakt wordt en we zoeken
manieren om ermee om te gaan. Het leven in de
Chiro komt niet bij iedereen hetzelfde over. Het
ene spel is populairder bij de één en minder bij
de ander. Een uitbrander van een boseigenaar
maakt meer indruk op de ene dan op de andere.
Niet alleen in de Chiro verschillen de ervaringen
van onze leden, ook buiten de Chiro maken ze
verschillende dingen mee. Ze gaan naar verschillende scholen, de één mag al uitgaan, de ander
nog niet.
We hanteren de gemeenschapsgerichte methode in onze afdelingswerking. Veel samen
doen, laat je jezelf én de ander ontdekken. We
zijn geen eiland, we geven de gemeenschap mee
vorm.
We kiezen voor de participatieve methode en
zorgen ervoor dat iedereen mee verantwoordelijkheid opneemt voor het samenleven. We
observeren wat er bij kinderen en jongeren leeft,
waarderen wat ze doen, stimuleren de keuzes die
kinderen en jongeren maken en de engagementen die ze opnemen.
We stimuleren de intuïtieve methode omdat
ervaringen die door kinderen en jongeren doorvoeld kunnen worden, veel sterker aanspreken
en beklijven.
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GESCHIEDENIS VAN DE CHIRO
In de negentiende eeuw worden er patronaten
opgericht rond parochies. Patronaten zijn een
vorm van jeugdzorg waar priesters en vrome leken zich bekommeren om de arbeiders- en volkskinderen.
Na Wereldoorlog I is er veel concurrentie in de
vrije tijd; de Chiromethodiek is te gestuurd en te
weinig 'voor en door jongeren'. In 1934 zet Jos
Cleymans een broodnodige vernieuwingsoperatie in. Hij introduceert jonge leiders, kleinere
groepen verdeeld volgens leeftijd, en ontspanning in de vrije natuur. Hij introduceert uniformen en symboliek, en ook de naam Chirojeugd.
De Chiro is gestart. Tot eind de jaren veertig
strijdt de Chiro om een volwaardige plaats te
krijgen tussen de andere jeugdbewegingen. De
jaren vijftig staan volledig in het teken van de
groei en de verdere uitbouw. De Chiro start met
verbredingswerk: 'Chiro over zee' ontstaat, de
jeugdhuismethodiek wordt gelanceerd.
Vanaf de jaren zestig sluimert een nieuwe vernieuwingsoperatie door de werking, met als
hoogtepunt Top 64: een groot belijdenisfeest,
met meer dan 60 000 aanwezigen. Het is een
keerpunt: de Chiro moderniseert, de werking
democratiseert, groepen gaan gemengd, de geloofsvisie wordt bijgesteld en de Chiro profileert
zich meer als een maatschappijbeweging.
In de jaren zeventig en tachtig blijft de Chiro werken aan de maatschappijbeweging en roept de
nationale leiding lokale vrijwilligers om op mee
standpunten te verdedigen.
De crisis van de jaren tachtig laat zich voelen: de
Chiro verliest veel leden. Ze weigert haar maat-

schappijopdracht op te geven en blijft kinderen
en jongeren stimuleren om spelenderwijs op te
komen voor vrede, solidariteit en verbondenheid.
De Chiro maakt werk van betere promotie en het
versterken van Chiro in de stad. De Spiegelteksten, de Groeilijn, en de formulering van visie en
waarden worden vernieuwd.
In de jaren negentig stijgt het ledenaantal opnieuw. De Chiro concentreert zich extra op continuïteit, diversiteit en Chiro in de stad. Er worden
commissies en in de grootsteden stadswerkingen
opgericht. Het uniform maakt plaats voor een
assortiment Chirokleren.
Na 2000 werpt de inzet vruchten af: de ledenaantallen blijven stijgen. Een nieuwe afdeling wordt
erkend: de ribbels. De Chiro surft ook mee op de
digitalisering en krijgt een eigen website. Samen
met de andere jeugdbewegingen werken ze gemeenschappelijke jaarthema's uit. In 2009 viert
de Chiro haar 75-jarig bestaan met een grote ontbijtactie in allerlei buurten.
De Chiro speelt in op maatschappelijke evoluties
en veranderingen in de leefwereld van kinderen
en jongeren: er wordt gewerkt aan de continuïteit van groepen, door de kwaliteit van de
werking en de ondersteuning te verhogen. De
ouders van leden worden alsmaar belangrijker,
de Chiro blijft werk maken van toegankelijkheid:
er wordt geëxperimenteerd in Brussel en Gent.
Communicatie is samen met stadswerkingen,
continuïteit, diversiteit, vorming, maatschappelijk
engagement en de interne structuur een van de
grootste uitdagingen van de Chiro nu en in de
toekomst.

PROCES VAN DE BELEIDSNOTA
INLEIDING
Een jaar geleden kocht Chirojeugd Vlaanderen
een reisticket met als bestemming een nieuwe
beleidsnota. Halte per halte spoorden we richting
een tekst die een antwoord geeft op de vraag
hoe we de Chiro tegen 2021 nog beter kunnen
maken.

Elke halte werden er meningen gehoord, ideeën
verzameld en neuzen in dezelfde richting gezet.
Onze reis was een participatief proces waarin
zowel kadervrijwilligers als leden van lokale groepen een stem hadden. We beschrijven kort ons
reistraject.
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1. INZICHT 2015-2016
InZicht, een grootschalig onderzoek bij leidingsploegen, was een van de startpunten om de
nieuwe beleidsnota vorm te geven. Bij 377 lokale
groepen werd via methodieken gepeild naar thema's als eigen werking, leidingsploeg, vorming,
netwerk, de buurt en de grote Chiro.

2. WERKGROEP BELEIDSNOTA
De werkgroep beleidsnota startte in oktober
2015 met het kritisch herbekijken van de missie en visie van de Chiro. Vervolgens maakte de
werkgroep een SWO-ART-analyse op basis van
cijfers en ideeën uit InZicht.

3. RONDE VAN DE PLOEGEN,
CHIRORAAD+
Op basis van de SWO-ART werden er twaalf beleidsthema's geselecteerd die in een methodiek
gegoten werden. Alle verbonden, redacties,
commissies en diensten kregen de werkgroep op
bezoek met deze methodiek en konden zo input
geven voor de beleidsnota.
De werkgroep stelde de resultaten van InZicht
en de bevraging van de ploegen voor op een

Chiroraad+, waar er bijkomende input werd verzameld.
De werkgroep bevroeg naast (kader)leiding ook
tito’s uit lokale groepen, met een op maat gemaakte methodiek.

4. CHIRORAAD: AFBAKENING THEMA'S
EN DOELSTELLINGEN
De werkgroep bakende, op basis van de verkregen input, alle thema's af en trok in juni 2016 met
een lijst beleidsuitdagingen naar de Chiroraad.
Na die vergadering werden beleidsprioriteiten
vastgelegd. De werkgroep goot vervolgens alles
in strategische en operationele doelstellingen en
formuleerde mogelijke acties. Zo kwam er een
eerste versie van de beleidsnota tot stand, die
in oktober 2016 nogmaals uitvoerig besproken
werd op de Chiroraad. De tekst werd hier finaal
bijgestuurd en gecorrigeerd.

5. AFWERKING
In de laatste fase boog de werkgroep zich over
personeels- en vrijwilligersinzet en de begroting.
Finaal gebeurden de eindredactie, taalcorrectie
en lay-out.

POSITIONERING & PROFILERING:
DE JEUGDBEWEGING ALS KINDERRECHTENORGANISATIE
We zijn er trots op in een land te wonen dat zeer
snel het kinderrechtenverdrag ratificeerde (1991).
Als jeugdsector nemen we graag onze verantwoordelijkheid op. Met de acht jeugdbewegingen in het bijzonder zijn we op een zeer rechtstreekse manier bezig met het realiseren van die
kinderrechten; het is het uitgangspunt voor onze
werking.
In de dagelijkse werking valt op dat we sterk
prioriteit geven aan het recht op rust, spel
en vrije tijd (art. 31). De aanbeveling van het
Comité voor de Rechten van het Kind van de
Verenigde Naties sterkt ons in ons streven naar
meer speelmogelijkheden en informele ontmoetingsplekken voor kinderen. De bezorgdheid dat
kinderen in kwetsbare situaties (in armoede, in

opvangcentra, in psychiatrische instellingen, met
een handicap) vaak geen toegang hebben tot
vrijetijdsbesteding is ook de onze.
Ook van recht op participatie (art.12) maken
we een stokpaardje. We voelen ons geruggensteund in ons streven naar beleidsbeïnvloeding
via bijvoorbeeld de Vlaamse Jeugdraad om met
de stem van kinderen en jongeren écht rekening
te houden.
Kinderrechten gelden uiteraard voor alle kinderen. Toch merkt het Comité op dat er nog veel
discriminatie voorkomt: wegens afkomst, handicap, socio-economische situatie, geslacht, enz.
Als jeugdbeweging gaan we discriminatie tegen.
We tonen respect voor diversiteit in onze samenleving en voor de eigen cultuur (voeding, religie,
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enz.) van de kinderen en jongeren op wie we ons
richten, o.a. in ons vormingsaanbod. Het vertaalt
zich in waarden als respect, goed omgaan met
elkaar en solidariteit.

DE CHIRO IS ER VOOR ALLE
KINDEREN EN JONGEREN
De Chiro kiest ervoor een plaats te zijn waar alle
jongens en meisjes zich thuis kunnen voelen. De
Chiro is er voor iedereen, met respect voor ieders
voorkeuren, mogelijkheden en talenten. Diversiteit betekent een spiegel durven vormen van je
buurt. Over de muur kijken en kleine of grote in-

spanningen doen zodat elk kind en elke jongere
zichzelf kunnen zijn. Je aanpassen aan je ploeg
en je omgeving. Dat is een uitdaging die we met
de hele beweging aangaan.
Diversiteit doet ons groeien als individu, als
groep en als beweging.
Kiezen voor diversiteit is niet altijd evident. Soms
botsen we op grenzen die te maken hebben met
onze identiteit of onze draagkracht, maar elk kind
heeft recht op Chiro, vinden we. Dat stelt ons
voor de uitdaging te werken aan toegankelijkheid. Dat betekent grenzen verleggen en ruimte
creëren om te experimenteren.

ORGANIGRAM
Onze basis ligt bij onze groepen: in 2016 zijn er
907 Chirogroepen in Vlaanderen en Brussel. 73
gewesten ondersteunen hen en krijgen ondersteuning van 10 verbonden.
Commissies, diensten en redacties: op het
nationale niveau zijn er commissies die zich op
één bepaald thema concentreren. Ze volgen dat
thema op, werken materiaal uit, bundelen informatie, formuleren een visie, enz.
Werkgroepen werken ook thematisch maar zij
hebben een tijdelijk karakter. Afhankelijk van de
noden van de beweging kunnen er andere werkgroepen bestaan.
Het Chiroforum bestaat uit de Agenda, een
aantal vaste leden, en per bijeenkomst kaderleden die een van de thema's voorbereidden. Ook
experten en geïnteresseerden in de thema's zijn
welkom. Het Chiroforum bereidt de documenten
voor de Chiroraad voor, verkent (nieuwe) thema's
om hun traject in de Chiro aan te vangen en bespreekt ad hoc thema's en standpunten.
De Chiroraad is de grote vergadering met de
vertegenwoordigers van nationale commissies,
redacties, diensten en de tien verbonden, de
voorzitters, en de regionale en nationale educatief medewerk(st)ers. De Chiroraad is een spilvergadering van de Chiro omdat ze beslissingsbevoegdheid heeft over alle thema's die groepen,
gewesten en verbonden rechtstreeks aanbelangen. De Chiroraad en de Beleidsraad komen af en
toe samen bijeen als algemene vergadering.

De beslissingsorganen op beheersmatig vlak zijn
de algemene vergadering, de Beleidsraad, het
Dagelijks Bestuur, de beheersgroep Chiro, de beheersgroep Jong & Van Zin, de beheersgroep De
Banier en de beheersgroep Huizen.
De Groep Chiro is meer dan enkel de jeugdbeweging. Er zijn vier activiteiten: de centrale activiteit (jeugdbeweging Chiro), de verblijfsactiviteit
(de Chirohuizen), de commerciële activiteit (De
Banier) en de vormende activiteit (Jong & van
Zin).
Het spreekt voor zich dat we in deze beleidsnota
maar middelen vragen voor een gedeelte van de
werking van Chirojeugd Vlaanderen, de jeugdbeweging.
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DOELSTELLINGEN
VOOR DE BELEIDSPERIODE
INLEIDING
We bouwen onze beleidsnota opnieuw op volgens onze vijf kerntaken, die vormen de vijf strategische doelstellingen:
➧➧ 1) Pedagogisch project
➧➧ 2) Vorming
➧➧ 3) Dienstverlening
➧➧ 4) Begeleiden
➧➧ 5) Stem vertolken
Voor deze beleidsnota vertrokken we vanuit de
doelstellingen die we formuleerden voor de afgelopen beleidsperiode. Een aantal acties waar
we aan begonnen zijn, zetten we graag verder en
implementeren we in onze werking. Uit andere
zaken leerden we en we zetten die kennis om in
nieuwe acties. Ook keken we vooruit. Waar willen we over vier jaar staan? Daarvoor formuleerden we nieuwe acties.
Om het overzichtelijk te maken, werken we met
symbolen om het onderscheid tussen die drie
duidelijk te maken:

samen met de gewesten de vertaalslag maken
van 'de gemiddelde Chirogroep' naar 'hun Chirogroepen'. Onze verbonden werden in het verleden provinciaal gesubsidieerd om die acties en
doelstellingen te realiseren. Die subsidies werden overgeheveld naar het Vlaamse niveau. De
taak van onze provinciale werkingen blijft echter
dezelfde. We vinden het essentieel om ook in de
toekomst de plaats van onze verbondelijke structuur te garanderen. We hebben die structuur
immers nodig voor een degelijke werking.
Acties die te maken hebben met diversiteit duiden we aan met dit symbool. We
hebben als Chiro sterk aandacht voor dat thema.
Het zit verweven in heel onze beleidsnota en
dus heel onze werking. Op deze manier maken
we zichtbaar hoe we met diversiteit aan de slag
gaan.
In de stad krijgen Chirogroepen te maken
met specifieke uitdagingen. Als Chiro
spelen we hier sterk op in. We zorgen voor een
goede ondersteuning van de Chirogroepen in de
stad en maken ook werk van verspreiding van de
stadskennis naar de rest van de beweging.

Nieuwe acties
De acties uit de vorige beleidsperiode die
we voortzetten.
Acties waarop we verderbouwen.

We gebruiken de volgende symbolen om bepaalde thema's extra aan te duiden.
Met dit symbool duiden we acties aan
waarin de verschillende regio's ontzettend veel energie steken. De acties vragen een
regiospecifieke aanpak: Chirogroepen en hun
lokale netwerk kennen, oog hebben voor lokale
uitdagingen, groepen op maat begeleiden, regionale vormingsinitiatieven organiseren, regionale
samenwerkingsverbanden aangaan, enz. De
kracht van de verbondelijke werking is dat ze

In beleidsperiode 2014-2017 formuleerden we
een extra strategische doelstelling: Buurt.
We nemen dat voor 2018-2021 niet meer apart
op als strategische doelstelling. De buurt en
het netwerk van Chirogroepen blijven wel een
belangrijke plaats innemen in deze beleidsnota:
onder verschillende strategische doelstellingen
formuleerden we hier acties voor. Het is dus ingebed in onze kerntaken.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING PEDAGOGISCH PROJECT
De Chiro zet zich in voor haar pedagogische project
Ons pedagogisch project, of het Chiroproject,
wordt waargemaakt door heel veel verschillende
onderdeeltjes. Wat al die onderdeeltjes doen en
wat hen verbindt, vatten we samen in deze strategische doelstelling.
In de vorige beleidsperiode hebben we sterk
werk gemaakt van het grote Chirogevoel en een
sterk vrijwilligersbeleid, dus voornamelijk van het
verbindende gegeven van ons pedagogisch project. Dat willen we verderzetten.

De roots van Chiro moeten zeker worden
bewaard. Ze moeten wel op tijd en stond
gemoderniseerd worden, maar altijd
meegenomen worden.
- Nozizwe Dube, voorzitster Vlaamse Jeugdraad. -

'Spel' verbindt alles in de Chiro, we maken er de
komende periode graag een speerpunt van. Ook
samenwerking tussen alle geledingen willen we
verhogen om nóg meer samen Chiro te maken.
Als Chiro willen we ook verbindend werken naar
onze buurt toe. We focussen daarom extra op
diversiteit en netwerk.
We nemen de komende beleidsperiode ook één
onderdeeltje van onze structuur extra onder de
loep, namelijk onze gewesten. Zij zijn een heel
belangrijke schakel en hebben nood aan herbronning.
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Operationele doelstelling 1.1

De Chiro promoot 'spelen om het spel'
UITGANGSSITUATIE
Chiro is spelen om het spel. Interessante neveneffecten zijn dat je leert samen spelen, dat je
vaardigheden ontwikkelt, dat je groeit en grenzen verlegt. Bijna dertig procent van de Chirogroepen geeft aan dat ze meer bezig zijn met nevenactiviteiten (om financiën te verzamelen) dan
met activiteiten voor de leden. De voorbije jaren
verstrengde de wetgeving m.b.t. ruimte, wat impact heeft op spelmogelijkheden voor kinderen
en jongeren. Binnen het Chirokader lijkt spelen
meer en meer naar de achtergrond geschoven te
worden en minder aandacht te krijgen op evenementen, weekends en cursussen. Tijd dus om
een spotlicht op 'SPEL' te richten.

ACTIES
1.1.1. Z In het werkjaar 2018-2019 voorzien we
een aanbod voor Chirogroepen om zichtbaar in
de buurt te spelen.
1.1.2. Z In 2019 organiseren we een wedstrijd
'DagenvolSPEL' voor kaderploegen (gewestploegen, cursusploegen inbegrepen) waarin ze
tonen hoe ze spel aan bod brengen in vorming,
evenementen, momentjes, enz. Liefst spel met
dat tikje meer: ingekleed in het jaarthema of
het thema van de samenkomst, een variant op
een gekend spel, enz.
1.1.3. Z In 2020 verspreiden we goede voorbeelden van spel door kaderploegen in de nieuwsberichten voor leiding en kader.

1.1.4. i Jaarlijks organiseert minstens 80 %
van de verbondsploegen minstens één ontspannende activiteit om Chiroploegen bij elkaar te brengen.
1.1.5. i We zijn aanwezig op de vergaderingen
van Goe Gespeeld en voeren de bijbehorende
taken uit.
1.1.6. i We reageren waar nodig samen met de
andere partners van Goe Gespeeld op thema's
over (het recht op) spelen die in de publieke
debatten en/of media naar boven komen.
1.1.7. i We zetten in 2018 een actie op om Goe
Gespeeld bekender te maken bij onze Chiroleiding en ouders.
1.1.9. a We verspreiden uitgewerkte afdelingsspelen naar leidingsploegen via het maandelijks leidingsblad.

INDICATOREN
1.1.1. Z We ontwikkelen in 2019 een aanbod
voor groepen om spel te tonen in hun buurt.
1.1.2. Z We dagen in 2019 kaderploegen uit door
middel van een wedstrijd om meer 'spel' te integreren in hun vorming en evenementen.
1.1.3. Z We verspreiden in 2020 goede voorbeelden van spel door het kader naar alle kaderploegen.
1.1.4. a Jaarlijks organiseert minstens 80 % van
de verbondsploegen minstens één ontspannende activiteit om Chiroploegen bij elkaar te
brengen.
1.1.5. a We zijn actieve partner in de samenwerking Goe Gespeeld!.

O.D. 1.1.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

2018
2019
2020
2021
19.144,17
19.261,98
19.382,15
19.504,73
0,2 VTE
0,2 VTE
0,2 VTE
0,2 VTE
Afdelingswerking, kaderploegen, verbondsploegen, aanspreekpunt Kaderwerking, medewerk(st)er Bivak/Jeugdtoerisme/Ruimte
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Operationele doelstelling 1.2

De Chiro streeft naar meer en betere participatie van leden, leiding en kadervrijwilligers
UITGANGSSITUATIE
Chiro is er samen voluit voor gaan en dat kunnen
we beter dan we nu doen: leden actiever betrekken bij het programma, en drempels verlagen
om een engagement op te nemen in een gewest,
verbond of nationale ploeg. Samen zijn we Chiro.

ACTIES
1.2.1. Z De Spelenclub, de Groepsleidingscommissie en experten (bv. Jong & van Zin, Kind &
Samenleving) ontwikkelen voor elke afdeling
minstens één methodiek om leden te betrekken bij het opstellen van het programma. Bij
aspi’s gaat dat over expliciete betrokkenheid.
1.2.2. Z Voor de start van het werkjaar 20202021 promoten we bij leiding jaaractiviteiten
voor afdelingen.
1.2.3. i Het Chiroforum stimuleert Chiroraadploegen om na te denken over waar ze hun
mening halen, en om geïnformeerd te zijn over
wat (in het geval van verbonden: hun) groepen
vinden.
1.2.4. Z Voor bepaalde thema's van de Chiroraad
gaan we na hoe we leiding of gewesters kunnen betrekken bij het pedagogisch beleid van
de Chiro.
1.2.5. Z In 2019 ontwikkelen we een methodiek
voor verbonds- en nationale ploegen om zich
bewust te worden van de drempels die er zijn
voor anderen om in hun ploeg te stappen.
1.2.6. i Minstens de helft van de documenten
op de Chiroraad wordt met een ploeg ontwikkeld. Bij de tussentijdse evaluatie van de Chiroraad wordt gepeild naar de drempels om een
thema aan te brengen.

1.2.7. a Na elke Chiroraadvergadering verspreiden we een nieuwsbrief naar alle kaderploegen
met de onderwerpen en besluiten.
1.2.8. a Kaderploegen worden aangestuurd en
voorgezeten door vrijwillige voorzitters.
1.2.9. a Verbonden en gewesten zetten initiatieven op om nationale medewerk(st)ers te
werven.

INDICATOREN
1.2.1. Z In 2018 ontwikkelen we methodieken
om leden te betrekken bij het opstellen van de
activiteiten van hun groep.
1.2.2. In 2020 promoten we jaaracties (Rode
draad) voor afdelingen en activiteiten met
meerdere groepen.
1.2.3. Z
Aan het einde van deze beleids
periode heeft minstens de helft van de
verbonds- en nationale ploegen de 'drempels-weg-methodiek' gebruikt om hun werking
toegankelijker te maken.
1.2.4. i Elke ploeg (lokaal, regionaal, verbond of
nationaal) kan een vraag of een thema voor de
Chiroraad indienen bij de Agenda.
1.2.5. i Minstens eenmaal per trimester koppelen we beslissingen van het Chiroforum en de
Chiroraad terug, zodat mensen weten wat er
besproken werd.
1.2.6. i Jaarlijks doen we minstens één actie
waarbij groepen ideeën kunnen indienen op
alle niveaus.
1.2.7. a We hebben nationale vergaderingen
waarop inhoudelijke thema's aan bod komen
en waar alle kaderploegen inspraak hebben.

O.D. 1.2.
2018
2019
2020
2021
Kost
8.911,12
9.089,34
8.736,39
8.911,12
Personeelsinzet
0,4 VTE
0,4 VTE
0,4 VTE
0,4 VTE
Vrijwilligersploegen Afdelingswerking, Groepsleidingscommissie, Agenda, CoReDiWe's, verbonden
en gewesten, secretarissen
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Operationele doelstelling 1.3

Chirojeugd Vlaanderen voert een sterk vrijwilligersbeleid
UITGANGSSITUATIE
Vrijwilligers zijn een cruciale pijler van de Chiro.
We hebben een uitgebreid vrijwilligersbeleid en
zetten dat verder, onder andere door jaarlijks acties te voorzien in de Week van de Vrijwilliger.

ACTIES
1.3.1. a Ons vrijwilligersbeleid omvat zes domeinen:
- Werving en selectie
- Onthaal en verwelkoming
- Vorming, coaching & conflicten
- Informatie, communicatie en inspraak
- Waarderen, motiveren en bedanken
- Afspraken, verzekeringen en kosten
1.3.2. a Het aanspreekpunt Kaderwerking communiceert jaarlijks over voorzieningen voor kadervrijwilligers en over aandacht voor onthaal
en verwelkoming.
1.3.3. a Jaarlijks krijgt de Week van de Vrijwilliger
aandacht, onder andere door de terechte fierheid in het spotlicht te zetten.
1.3.4. a We verzamelen en verspreiden goede
voorbeelden die het engagement van leiding
goedkoper maken.

O.D. 1.3.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

1.3.6. Z Tijdens de beleidsnotaperiode evalueren we minstens één keer het hele vrijwilligersbeleidsplan en sturen we bij waar nodig.

INDICATOREN
1.3.1. a Chirojeugd Vlaanderen voorziet jaarlijks
acties op minstens vier van de zes domeinen
uit ons vrijwilligersbeleid.
1.3.2. a Het aanspreekpunt Kaderwerking en
de Agenda ontwikkelen jaarlijks acties voor de
Week van de Vrijwilliger.
1.3.3. i Vrijwilligers krijgen minstens jaarlijks de
gelegenheid input te geven over het vrijwilligersbeleid.
1.3.4. a Ons vrijwilligersbeleid wordt minstens
één keer in de beleidsnotaperiode bijgestuurd
op basis van veranderende noden en verwachtingen.

2018
2019
2020
2021
65.919,54
67.237,93
68582,69
69.954,34
1,25 VTE
1,25 VTE
1,25 VTE
1,25 VTE
Agenda, CoReDiWe's, aanspreekpunt Kaderwerking, educatief team

Het is lastig dat je niet met iedereen tegelijk
van afdeling verandert. Misschien zie je
elkaar een jaar niet en ben je dan geen
vrienden meer.
- Tito Chiro Kontakt -

1.3.5. a Jaarlijks worden door de Agenda en
op de Teamvergadering van de educatieve
medewerk(st)ers klanken verzameld over het
vrijwilligersbeleid. Aanpassingen worden zo
mogelijk onmiddellijk doorgevoerd. Grotere
vragen worden doorgeven aan de juiste ploeg,
persoon of vergadering.
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Operationele doelstelling 1.4

Chiro werkt verder aan diversiteit
UITGANGSSITUATIE
De Chiro kiest ervoor een plaats te zijn waar alle
kinderen en jongeren zich thuis kunnen voelen.
Chiro is er voor iedereen, met respect voor ieders
voorkeuren, mogelijkheden en talenten. Chirogroepen streven ernaar een afspiegeling van hun buurt
te zijn. De vrijwilligers van de commissie Diversiteit
ontwikkelen visie en tools om Chirogroepen hierin
te ondersteunen. We weten dat 45 % van onze leiding denkt leden in armoede te hebben, dat meer
dan een op de drie Chirogroepen leden heeft met
een fysieke beperking en dat bijna de helft van de
Chirogroepen leden heeft die Nederlands niet als
thuistaal hebben (InZicht 2015).

ACTIES
1.4.1. Z
We onderzoeken hoe divers onze
Chirogroepen zijn. We willen zo ook te weten komen welke doelgroepen we niet of minder bereiken en waar we dus energie in moeten steken.
1.4.2. Z We bekijken op welke manier diversiteit
geïntegreerd kan worden in alle geledingen van
de Chiro (personeel, kaderploegen).
1.4.3. Z De commissie Diversiteit ontwikkelt
tools die inspelen op de noden die blijken uit het
onderzoek. (zie actie 1.4.1)
1.4.4. i
Er zijn al heel wat Chirogroepen die
goed inspelen op een veranderende samenleving
en die we 'goede voorbeelden' noemen. Er zijn
ook een aantal experimentele projecten die lopen
(Flo, Taal in de Chiro, Iedereen mee op kamp, enz.).
We zoeken naar een manier om de expertise uit
die projecten te verzamelen en elders in te zetten
in onze beweging.
1.4.5. Z We organiseren onze cursussen met gemengde leefgroepen (deelnemers uit verschillende groepen).
1.4.6. a We maken het Solidariteitsfonds bekend
en behandelen aanvragen die binnenkomen.
O.D. 1.4.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

1.4.7. Z
We (commissie diversiteit, gewesten,
verbonden, stadswerkingen) gaan met enkele
Chirogroepen een traject aan om van hen een
afspiegeling van de buurt te maken.
1.4.8. i We werken als koepel samen met expertiseorganisaties en stimuleren Chirogroepen om
dat ook te doen.
1.4.9. Z We stimuleren deelnemers van de animator- en hoofdanimatorcursus om hun stage te
doen of vorming te volgen bij organisaties voor
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
1.4.10. i We stimuleren gewesten en verbonden
om vorming te volgen bij expertiseorganisaties.
1.4.11. i We stellen onze manier van werken en
onze tradities in vraag om in te spelen op een veranderende samenleving (experimenten).
1.4.12. Z We kiezen voor een geïntegreerd diversiteitsbeleid waarbij diversiteit verweven zit in
elk deel van de organisatie (zowel in personeelsals vrijwilligersbeleid).

INDICATOREN
1.4.1. Z Tegen 2021 hebben we onderzocht hoe
divers onze Chirogroepen zijn (zie actie 1.4.1).
1.4.2. i Het Solidariteitsfonds is bekend bij 25 %
van onze Chirogroepen (16 % in 2015 - resultaat
InZicht).
1.4.3. i
We informeren onze Chirogroepen over
de verschillende (project)subsidies om hun werking te ondersteunen op het vlak van diversiteit.
1.4.4. i
Tegen 2021 lopen er verschillende trajecten waarbij Chirogroepen samenwerken met
expertiseorganisaties.
1.4.5.
Tegen eind 2019 hebben we bekeken hoe
een geïntegreerd diversiteitsbeleid toegepast kan
worden op Chirojeugd Vlaanderen (zie visienota
‘Diversiteit in het jeugdwerk’).

2018
2019
2020
2021
19.626,75
19.687,95
19.750,37
19.814,05
0,25 VTE
0,25 VTE
0,25 VTE
0,25 VTE
Commissie Diversiteit, gewesten, verbonden, stadswerkingen, diversiteitsmedewerk(st)er, secretarissen
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Operationele doelstelling 1.5

Chirogroepen hebben een sterk netwerk
1.5.3. Z We ontwikkelen een communicatiestrategie voor ouders van leden uit doelgroepen die we nu nog niet bereiken.

Als je mensen die niets met de Chiro
hebben erbij wilt betrekken, moet je de
ervaringen die je in de Chiro opdoet in de
kijker zetten.
- Nozizwe Dube, voorzitster Vlaamse Jeugdraad -

1.5.5. i We werken samen met experten (organisatie die werkt met kinderen die wij weinig
bereiken, bv. ATD) om te leren hoe we deelnamedrempels beter weg kunnen werken.
1.5.6. Z We verkennen ad hoc nieuwe samenwerkingen met expertiseorganisaties die een
labofunctie kunnen vervullen.

UITGANGSSITUATIE
80 % van de Chirogroepen vindt het belangrijk
goede contacten te onderhouden met gemeente, parochie, school en/of andere verenigingen
(InZicht 2015). Meer dan 95 % vindt belangrijk
hoe de buurt naar hen kijkt. Het wederzijds
belang van buren en organisaties in de buurt
is groot. Inzetten op buurtsolidariteit (rapport
onderzoeksproject DieGem 2016) is een grote
uitdaging. Groepen kunnen vaak rekenen op ondersteuning uit verscheidene hoeken en hebben
die steun ook erg nodig (InZicht 2015).

ACTIES
1.5.1. Z We (Groepsleidingscommissie, commissie Diversiteit, commissie Continuïteit, enz.)
ontwikkelen een tool voor leiding om te communiceren met ouders (over ouders informeren, conflicthantering, enz.).
1.5.2. Z We verspreiden jaarlijks een verwelkomingsbrochure naar ouders van nieuwe leden.

O.D. 1.5.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

1.5.4. i Verbonden nemen het thema 'netwerk'
op in hun vorming voor gewesten.

INDICATOREN
1.5.1. Z We promoten de ontwikkelde tool om
lokale groepen te versterken in hun communicatie naar ouders.
1.5.2. i Jaarlijks verspreiden we de verwelkomingsbrochure naar ouders van nieuwe leden.
1.5.3. Z 50 % van de verbonden biedt in de loop
van de beleidsperiode tweemaal vorming aan
gewesten over 'buurtgericht werken met groepen' (workshop op gewestavond, methodiek
'Chiro buurt', enz.).
1.5.4. Z Chirojeugd Vlaanderen stelt een steekproef samen en bevraagt ouders van oud-leden
en niet-leden over het imago en het lidmaatschap van Chiro.
1.5.5. Z Chirojeugd Vlaanderen promoot jaarlijks
oud-leidingswerkingen via nieuwsberichten
voor kader.

2018
2019
2020
2021
32.880,15
32.941,35
33.003,77
33.067,45
4,6 VTE
4,6 VTE
4,6 VTE
4,6 VTE
Groepsleidingscommissie, commissie Diversiteit, commissie Continuïteit,
verbonden
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Operationele doelstelling 1.6

We focussen op de rol van gewesten
UITGANGSSITUATIE
De hervormingen op het gebied van vorming
hebben verschuivingen veroorzaakt in de taken
van gewesten. Een herijking van hun opdracht is
aan de orde. Ongeveer een derde van de Chirogroepen die deelnamen aan InZicht 2015 geven
aan dat hun gewest een meerwaarde is, een
derde antwoordde neutraal. Er werden bij die
stelling (t.o.v. bij andere stellingen) veel opmerkingen geformuleerd over de mogelijke meerwaarde van de gewestwerking in het ondersteunen van groepen. Op de open vraag 'Wanneer
voelden jullie je verbonden met andere Chirogroepen?' werd 'tijdens een gewestactiviteit' het
meest genoteerd: bij 60 % van de groepen.

1.6.4. Z We informeren gewesten over vragen
en verwachtingen van groepen, op basis van
InZicht 2019.
1.6.5. i We bouwen expertise op over het heropstarten of doorstarten van gewestploegen.
1.6.6. Z Tijdens de beleidsperiode brengen we
alle gewesten samen op een gezamenlijk moment, met als doel uitwisseling en inputverzameling.

INDICATOREN
1.6.1. i Jaarlijks is er in communicatie naar het
kader aandacht voor de taak van gewesten
t.a.v. hun groepen.
1.6.2. i Tegen eind 2020 is er een vernieuwde
gedragen taakomschrijving van gewesten.

ACTIES
1.6.1. Z We zetten een traject uit om gewesten
te ondersteunen in het vernieuwen van hun
opdracht.
1.6.2. Z We ontwikkelen een draaiboek voor
gewesten, met daarin de mogelijke rollen en
taken van een gewest.

1.6.3. Z We hebben een draaiboek voor gewesten, met daarin mogelijke rollen en taken van
een gewest.
1.6.4. Z We sensibiliseren gewesten en groepen
over de vernieuwde taakomschrijving van gewesten.

1.6.3. a We sensibiliseren gewesten over hun
taak en het belang daarvan.

O.D. 1.6.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

2018
2019
2020
2021
380.512,20
382.025,88
383.569,83
385.144,67
4,6 VTE
4,6 VTE
4,6 VTE
4,6 VTE
Gewesten, verbonden, Agenda, regionale educatief medewerk(st)ers
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Operationele doelstelling 1.7

Chirojeugd Vlaanderen werkt aan inhoud en visie
1.7.4. a Kaderploegen verdiepen hun opdracht
door tijdens de beleidsnotaperiode met een actieplan te werken dat jaarlijkse accenten bevat.

De Chiro verspreidt haar jaarthema op een
heel aanstekelijke en inspirerende manier.
- Nozizwe Dube, voorzitster Vlaamse Jeugdraad -

1.7.6. a We stellen onze visie ter beschikking op
verschillende dragers.

UITGANGSSITUATIE
Graag zien, innerlijkheid en rechtvaardigheid
– de Chirowaarden – zijn de toetssteen voor
de ontwikkeling van visie, vorming en initiatieven. Om die waarden te realiseren, ontmoeten
ploegen elkaar, plegen ze overleg en werken ze
samen aan projecten en evenementen. In InZicht 2015 stelden we de open vraag 'Wanneer
voelden jullie je verbonden met de andere Chirogroepen?'. De top-antwoorden waren ‘grote evenementen’ en ‘Dag van de Jeugdbeweging’: dat
kwam bij 30 % van de groepen naar voren.

ACTIES
1.7.1. a
Commissies, redacties en diensten
werken themagericht om onze visie en inhoudelijke werking te verdiepen, te vernieuwen en/
of te verspreiden.
1.7.2. a
Er zijn systematisch nationale ploegen die prioritaire thema's ter harte nemen in
de beweging. Voorbeelden: armoede, diversiteit & toegankelijkheid, continuïteit, verbredingswerking.
1.7.3. a We werken thema’s uit om ze aan groepen aan te bieden (bv. jaarthema, Dubbelpuntdossiers).

O.D. 1.7.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

1.7.5. a Op de nationale Planning wordt jaarlijks
een evaluatie gemaakt van het afgelopen jaar
en een planning voor het werkjaar dat volgt.
Alle nationale ploegen worden hiervoor uitgenodigd.

1.7.7. a Alle bovengewestelijke kaderploegen
worden ondersteund door beroepskrachten.
Zij begeleiden vrijwilligers, ondersteunen de
inhoudelijke processen en werken delen van de
werking praktisch uit.
1.7.8. a Alle verbonden beantwoorden vragen
van gewesten.
1.7.9. a OPEN ACTIE: We organiseren een groot
ontmoetingsmoment waar Chiro voelbaar is.
1.7.10. a Tijdens nationale massamomenten
besteden we extra aandacht aan het grote
Chirogevoel.

INDICATOREN
1.7.1. a Jaarlijks is er een nationale Planning voor
verbonden en nationale ploegen.
1.7.2. a Verbonden organiseren minstens twee
keer per jaar een moment voor hun gewesten.
1.7.3. a Verbonden bepalen op de Chiroraad
standpunten die groepen en gewesten aanbelangen.
1.7.4. a We organiseren tijdens de beleidsperiode minstens twee evenementen met een
massamoment.

2018
2019
96.713,45
96.818,51
1,35 VTE
1,35 VTE
CoReDiWe's, Agenda, educatief team

2020
130.059,17
1,85 VTE

2021
259.495,43
2,70 VTE
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Operationele doelstelling 1.8

Chirojeugd Vlaanderen versterkt haar nationale structuur
Het jeugdwerk in Vlaanderen is uniek in de
wereld. De Chiro is te bescheiden en moet
daar meer mee uitpakken.
- Evy Hoeben, secretaris Fimcap -

1.8.3. Z De directeur van de Chiro, de beheersgroep Chiro en de Agenda verkennen strategieën voor fondsenwerving in 2018.
1.8.4. Z We selecteren bruikbare strategieën
voor fondsenwerving en ontwikkelen ze verder
op Chiromaat in 2019.
1.8.5. a Elk jaar wordt een inwerkingstraject georganiseerd voor nieuwe werknemers van de
groep Chiro.

UITGANGSSITUATIE
Meer dan twintig vrijwilligersploegen, ondersteund door een beroepskracht, behartigen de
vele thema's die de Chiro aanbelangen. Om dat
allemaal te stroomlijnen, zijn er op het nationale niveau ondersteunende medewerk(st)ers en
structuren.

ACTIES
1.8.1. a De Agenda heeft op haar vergaderingen
systematisch aandacht voor het vrijwilligersbeleid, het personeelsbeleid, de gevoerde
communicatie, vragen van externen, vertegenwoordigingen, inhoudelijke ontwikkelingen in
thema's van ploegen en aanspreekpunten.
1.8.2. a De Agenda houdt het overzicht over de
beweging door haar vergaderingen daarrond
op te bouwen.

1.8.6. a Elke ploeg beroepskrachten heeft op
haar teamoverleg de gelegenheid om vragen te
stellen en feedback te geven over de werking
van andere diensten.
1.8.7. a Elke werknemer heeft minstens één
functioneringsgesprek per jaar.

INDICATOREN
1.8.1. Z Chirojeugd Vlaanderen onderzoekt in
2018 en 2019 verdere mogelijkheden om fondsen te werven.
1.8.2. a Het personeelsbeleid van Chirojeugd
Vlaanderen bevat voorzieningen voor nieuwe
medewerk(st)ers, kanalen voor feedback en
jaarlijkse functioneringsgesprekken voor iedereen.

O.D. 1.8.
2018
2019
2020
Kost
240.457,19
242.778,93
245.147,11
Personeelsinzet
11,57 VTE
11,57 VTE
11,57 VTE
Vrijwilligersploegen Agenda, beheersgroep Chiro, secretarissen, educatief team

2021
247.562,65
11,57 VTE
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STRATEGISCHE DOELSTELLING VORMING
De Chiro vormt, meer en beter
Vorming is een kerntaak van de Chiro waar we
blijvend op willen focussen. Zo zullen we ook
deze beleidsperiode sterk werk maken van onze
geattesteerde kadervorming. Na de grote hervormingen naar aanleiding van de veranderingen
in het decreet willen we nu opnieuw stabiliteit
krijgen in ons aanbod. We blijven de kwaliteit
van al onze vorming in het oog houden, we zorgen voor een goede omkadering en optimaliseren ons aanbod aan leerkansen.
Vorming versterkt onze lokale werking. Toch
zien we dat niet iedereen gebruikt maakt van ons
aanbod. We willen daarom in de komende beleidsperiode extra prioriteit geven aan het wegwerken van deelnamedrempels.

Vorming anno 2017:
Bijna 70 % van de Chirogroepen die deelnamen
aan InZicht 2015 gaat akkoord met de stelling
'Het is belangrijk dat leiding cursussen of andere
vorming volgt'. Bijna 60 % voelt zich verbonden
met elkaar tijdens een Chirocursus. Sommige
vormingsinitiatieven lijken moeilijker te organiseren of kennen een grillig verloop van deelnemersaantal. We zien een contrast in het belang
dat leiding hecht aan goede Chiroactiviteiten
en de aarzeling in sommige leidingsploegen om
deel te nemen aan cursussen.
De hervorming van het decreet heeft grote
veranderingen teweeggebracht in het Chirovormingslandschap.
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Operationele doelstelling 2.1

De Chiro biedt kadervorming aan die leidt tot een attest in het jeugdwerk
UITGANGSITUATIE
Chirojeugd Vlaanderen biedt leiding en kaderleiding de kans om een attest te behalen van
Animator, Hoofdanimator of Instructeur in het
Jeugdwerk. We zorgen ervoor dat stage lopen
binnen de eigen werking en de deelname aan reflectiemomenten haalbaar is. De Chiro zorgde ervoor dat alle geattesteerde vorming voldoet aan
de eisen uit het nieuwe decreet Kadervorming,
en zet zich verder in om haar vrijwilligers de kans
te bieden een jeugdwerkattest te behalen.

ACTIES
2.1.1. i We organiseren jaarlijks animatorcursussen.
2.1.2. i We organiseren jaarlijks hoofdanimatorcursussen.
2.1.3. i We organiseren jaarlijks instructeurscursussen.
2.1.4. Z We organiseren jaarlijks reflectiemomenten voor elk geattesteerd vormingstraject
binnen de Chiro.
2.1.5. i We communiceren duidelijk over de
voorwaarden voor een erkende stage in het
kader van het animator-, hoofdanimator- en

O.D. 2.1.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

instructeurstraject binnen lokale groepen en
kaderwerking.
2.1.6. We organiseren jaarlijks vormingsmomenten voor stagebegeleiding in spe.
2.1.7. Z We wisselen met andere jeugdwerkorganisaties uit over vorming om de kwaliteit te
verhogen en om van elkaar te leren.

INDICATOREN
2.1.1. i We organiseren jaarlijks 8 animatorcursussen met in totaal minstens 700 deelnemers.
2.1.2. i We organiseren jaarlijks 3 Hoofdanimatorweekends en minstens 4 themacursussen
met in totaal minstens 300 deelnemers.
2.1.3. i We organiseren jaarlijks 5 momenten
van instructeursvorming.
2.1.4. i We voorzien jaarlijks een stagemethodiek voor alle geattesteerde vorming.
2.1.5. i We organiseren jaarlijks minstens 15
reflectiemomenten voor de verschillende geattesteerde kadervormingstrajecten.

2018
2019
2020
172.766,80
175.654,93
178.600,82
0,9 VTE
0,9 VTE
0,9 VTE
Commissie Vorming, verbonden en gewesten, cel Vorming

2021
181.605,63
0,9 VTE
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Operationele doelstelling 2.2

De Chiro biedt leerkansen
De Chiro is goed in vorming. Europa kijkt
op dat vlak op naar de Chiro. Roemenië
vraagt bijvoorbeeld om onze expertise op
het vlak van vorming met hen te delen.
- Evy Hoeben, Fimcapsecretaris -

UITGANGSSITUATIE
Ook naast de geattesteerde vormingstrajecten
willen we vrijwilligers heel wat leerkansen bieden. Daarom stimuleren we onze vrijwilligers
verder om niet-geattesteerde vorming aan te
bieden en te volgen. Dat is ook interessant in het
kader van stage-ervaring.

ACTIES
2.2.1. i We organiseren jaarlijks hoofdinstructeursvorming.
2.2.2. i We organiseren uitwisselingsmomenten voor volwassen begeleiding.
2.2.3. i We bieden lokale groepen methodieken
voor preleidingsvorming.
2.2.4. Z OPEN ACTIE: We exploreren nieuwe
thema's om in onze vorming aan te bieden, op
maat van de noden van de kadervrijwilligers.

2.2.5. i We stimuleren kaderploegen om hun
expertise te vergroten via externe vorming.
2.2.6. i We maken vorming van externe organisaties bekend bij (kader)leiding.
2.2.7. i We bieden thematische workshops aan.
2.2.8. i We ondersteunen de organisatie van
vorming op maat door kaderleiding via het onderhouden van de Methodiekendatabank.
2.2.9. Z We stimuleren kaderleiding om vorming op maat uit te werken.
2.2.10. a We organiseren vorming en uitwisseling voor het personeel.

INDICATOREN
2.2.1. i We organiseren jaarlijks 1 hoofdinstructeursvorming.
2.2.2. i We organiseren jaarlijks minstens 1 uitwisselingsmoment voor minstens 70 volwassen
begeleiders en begeleidsters.
2.2.3. i We stimuleren preleidingsvorming voor
aspi's in de lokale groepen.
2.2.4. i We stimuleren de organisatie van vorming op maat voor Chirovrijwilligers.
2.2.5. a We voorzien jaarlijks momenten van vorming en uitwisseling voor het personeel.

O.D. 2.2.
2018
2019
2020
2021
Kost
43.839,48
44.346,20
44.863,05
45.390,23
Personeelsinzet
0,3 VTE
0,3 VTE
0,3 VTE
0,3 VTE
Vrijwilligersploegen Commissie Vorming, Groepsleidingscommissie, Agenda, educatief medewerk(st)ers
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Operationele doelstelling 2.3

De Chiro werkt aan de kwaliteit van vorming
Werken aan een continue verdieping van
(kader)vorming, zodat leiding en kader
drager worden van het pedagogisch
project.
- Jan Vanhee, Vriend van de Chiro -

UITGANGSSITUATIE
In de Chiro bieden we zowel geattesteerde als
niet-geattesteerde leerkansen aan. Hiermee
ondersteunen we de kernactiviteit van de Chirovrijwilligers: zorgen voor een kwalitatief goed
aanbod voor kinderen en jongeren in Vlaanderen
en Brussel. Chirojeugd Vlaanderen werkt expliciet aan de kwaliteit van de aangeboden vorming
en leerkansen.

2.3.4. i We herwerken cursusbundels op basis
van de evaluatie van begeleiding en deelnemers.
2.3.5. i We stimuleren kwalitatief goede evaluaties van cursussen, bundels, ploegen en begeleiding om verbeteringen door te voeren.
2.3.6. i We betrekken deelnemers bij de evaluatie van vorming.
2.3.7. i We voorzien degelijke evaluatiemethodieken.
2.3.8. Z We bekijken het gegeven van aspi's op
animatorcursus. We optimaliseren onze cursusinhoud naar de leefwereld van aspi's en werken
onze visie op aspi's op cursus verder uit.
2.3.9. Z We screenen onze cursusbundels op
diversiteit om zo stereotypen tegen te gaan en
genderevenwichten te bewaken.

ACTIES

INDICATOREN

2.3.1. a We ondersteunen cursustrekkers voor,
tijdens en na de cursus door uitwisseling te organiseren en vragen te beantwoorden.

2.3.1. Z We werken mee aan de evaluatie van de
'hervorming van de kadervorming in het jeugdwerk' in 2018.

2.3.2. i We ondersteunen cursusbegeleiding.
We stimuleren hen om deel te nemen aan geattesteerde cursussen en oefenkansen. Daarnaast worden ze gecoacht door medebegeleiding en door trekkers van een cursus.
a) Tegen 2021 werken we een methodiek uit die oefenkansen creëert voor
cursusbegeleiding.
b) We zetten de ontwikkelde coachingstools jaarlijks in de picture bij
cursustrekkers zodat coaching een belangrijk onderdeel is/blijft van de ontwikkeling van cursusbegeleiding.

2.3.2. Z Het nemen het hoofdanimatortraject
onder de loep en formuleren aanbevelingen
voor de toekomst.

2.3.3. Z We bieden uitwisseling aan voor organisatoren en/of begeleiding van leerkansen.

2.3.3. i Jaarlijks organiseren we uitwisseling
voor organisatoren en/of begeleiding van geattesteerde vorming.
2.3.4. Z Tegen 2019 is de cursusinhoud van de
animatorcursus geoptimaliseerd naar de leefwereld van aspi's. We hebben een duidelijke
visie op aspi's op animatorcursus.
2.3.5. Z We voorzien jaarlijks één nieuwe evaluatiemethodiek.

O.D. 2.3.
2018
2019
Kost
16.313,40
16.374,60
Personeelsinzet
0.2 VTE
0.2 VTE
Vrijwilligersploegen Commissie Vorming, cel Vorming

2020
16.437,02
0.2 VTE

2021
16.500,80
0.2 VTE
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Operationele doelstelling 2.4

De Chiro zorgt voor een goede omkadering van vorming
UITGANGSSITUATIE

INDICATOREN

We organiseren geattesteerde en niet-geattesteerde vormingsmomenten, en we zorgen ervoor
dat de organisatie en het volgen van dergelijke
vormingsmomenten gemakkelijker wordt.

2.4.1. Z Jaarlijks realiseren we een promotieproduct voor alle vormingsmomenten/cursussen
van dat Chirojaar en we verspreiden dat naar
alle lokale groepen.

ACTIES

2.4.2. i Er is een aanbod aan cursusbundels en
ondersteunend materiaal voor de inhoudelijke
en de praktische organisatie van een cursus.

2.4.1. Z We geven aan het begin van elk Chirojaar een promotieproduct uit voor het geheel
van het (niet-)geattesteerde vormingsaanbod.
2.4.2. i We zorgen voor ondersteunend materiaal voor begeleidingsploegen bij de praktische
en inhoudelijke voorbereiding, uitvoering en
evaluatie van een vormingsmoment.

2.4.3. i De Chiro zorgt voor een aanspreekpunt
voor vragen over vorming voor deelnemers,
begeleiding, ouders en stagebegeleiding.

2.4.3. a Ploegen kunnen met vormingsvragen
terecht bij beroepskrachten, en bij elkaar.

O.D. 2.4.
2018
2019
2020
2021
Kost
2.040,00
2.080,80
2.122,42
2.164,86
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen Commissie Vorming, cel Vorming, communicatiemedewerk(st)er, secretariaatsploeg
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Operationele doelstelling 2.5

De Chiro pakt drempels aan voor deelname aan vorming
UITGANGSSITUATIE
De Chiro organiseert vorming. Dat versterkt
de lokale werking. Hiermee bereikt Chirojeugd
Vlaanderen jaarlijks minstens 2500 lokale en bovenlokale vrijwilligers. Niet alle groepen nemen
deel aan vorming in de Chiro. Die groepen willen
we extra stimuleren, en eventuele drempels tot
deelname willen we zichtbaar maken en aanpakken.

ACTIES
2.5.1. Z We onderzoeken de drempels bij
deelname aan vormingsmomenten en cursussen binnen Chirojeugd Vlaanderen.

2.5.3. Z
Groepen die we niet bereiken op
vorming stimuleren we extra om deel te nemen.
2.5.4. Z We sensibiliseren cursusploegen over
hoe cursusthema's een drempel kunnen vormen.

INDICATOREN
2.5.1. Z Tijdens de periode 2019-2020 zijn
drempels voor deelname aan vorming in de
Chiro onderzocht.
2.5.2. Z We gaan aan de slag met de onderzoeksresultaten m.b.t. drempels voor vorming
(zie actie 2.5.1).

2.5.2. Z We organiseren een campagne over het
imago van vorming.

O.D. 2.5.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

2018
2019
2020
14.273,40
14.293,80
14.341,61
0.2 VTE
0.2 VTE
0.2 VTE
Commissie Vorming, verbonden en gewesten, cel Vorming

We werken constant aan verbetering,
dat vind ik het beste aan de Chiro.
- Karlien, werkgroep Beleidsnota -

2021
14.335,83
0.2 VTE
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STRATEGISCHE DOELSTELLING DIENSTVERLENING
Chirojeugd Vlaanderen heeft een efficiënte dienstverlening
In de vorige beleidsperiode was kennisdeling een
belangrijk aandachtspunt. Het grootste hiaat
hierin bleek het gebrek aan een online documentendeelsysteem en aan toegankelijke data. Hier
willen we in deze beleidsperiode sterk energie in
steken.

Onze kaderploegen leerden werken met een
communicatieplanning en strategie. Dat willen
we blijven stimuleren. Communicatie wordt
meer en meer belangrijk. Er bestaan momenteel
heel veel verschillende communicatiekanalen. Er
is nood aan meer 'communicatie op maat'.

Daarnaast blijven we ons dienstverleningsaanbod bestendigen, evalueren, optimaliseren en
bekendmaken.

De ontwikkelingen in sociale media gaan snel.
We willen die goed opvolgen zodat we 'mee zijn'
in wat werkt voor onze doelgroep.

We werkten de afgelopen vier jaar ook aan een
degelijk antwoordbeleid en onderzochten welk
traject een binnengekomen vraag aflegt. We
willen dat beleid sterk verderzetten en blijvend
verbeteren.

Onze evenementen, activiteiten en cursussen
willen we breder bekendmaken. Een marketing
strategie is hier nodig.
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Operationele doelstelling 3.1

De verzamelde kennis en data zijn up-to-date en (online) vlot toegankelijk
UITGANGSSITUATIE
Het digitaal netwerk van Chirojeugd Vlaanderen met
alle informatie, documenten, draaiboeken en verslagen van ploegen is momenteel enkel toegankelijk
voor beroepskrachten. Dat zou in de toekomst voor
alle nationale kaderploegen vlot toegankelijk moeten zijn.
Datamining wordt alsmaar belangrijker als onderdeel van onze informatieverzameling. Momenteel
beschikken we over heel wat gegevens maar die
kunnen nog veel meer en beter ingezet worden.

ACTIES
3.1.1. Z Chirojeugd Vlaanderen heeft een online documentendeelsysteem voor alle kaderploegen.
a) We voorzien jaarlijks een introductiemethodiek voor alle nieuwe medewerk(st)
ers zodat het documentendeelsysteem
door iedereen gekend blijft.
b) Alle ploegen gebruiken het gemeenschappelijke documentendeelsysteem.
Tegen eind 2018 zijn alle aparte deelsystemen (Dropbox, Google Drive, enz.)
opgenomen in het gemeenschappelijke
systeem.
c) In 2019 houden we een tussentijdse
evaluatie van het documentendeelsysteem en passen we het zo nodig aan op
basis van de evaluatie.
3.1.2. Z We doen onderzoek naar hoe onze verschillende databases (website, GAP, Chirocivi) beter
gelinkt kunnen worden zodat onze data efficiënter
beheerd kunnen worden.
a) In 2018 maken we een overzicht van de
bestaande koppelingen in onze databases en stellen we een MoSCoW-lijst op.
b) In 2019 voeren we dit onderzoek uit op
basis van deze MoSCoW-lijst.
c) In 2020 nemen we op basis van dat onderzoek acties op in de IT-planning.
O.D. 3.1.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

3.1.3. i Het Groepsadministratieportaal wordt verder geoptimaliseerd.
3.1.4. Het dienstverleningsaanbod van Chirojeugd
Vlaanderen wordt gebundeld in een mooi overzicht en in de kijker gezet.
3.1.5. Z Op de website is het overzicht van ons
dienstverleningsaanbod door iedereen vlot te bekijken en te doorzoeken.
3.1.6. Z We kijken ons workshopaanbod na en herschrijven workshops wanneer nodig zodat ze 'zelf
te begeleiden' zijn door gewesten. We maken de
workshops makkelijk toegankelijk op de website.
3.1.7. a Gewesten en verbonden zorgen voor informatieverspreiding van nationaal naar de lokale
groepen en andersom.
3.1.8. i We ontwikkelen nieuwe inhoud en blijven
up-to-date over relevante thema's.
a) We onderzoeken welke Chirogroepen
een vzw-structuur hebben en bevragen
hoe we hen hierin kunnen ondersteunen.
3.1.9. a OPEN ACTIE: We vertalen relevante thema's
in bruikbare producten (bv. workshops, brochures,
methodieken, enz.).
3.1.10. a We hebben een IT-dienst.

INDICATOREN
3.1.1. Z Het online documentendeelsysteem dat
Chirojeugd Vlaanderen voorziet voor al haar kaderploegen wordt door minstens 90 % van de kaderploegen gebruikt.
3.1.2. Z Tegen eind 2019 is er een onderzoek gebeurd naar hoe onze verschillende databases beter
gelinkt kunnen worden zodat we onze data efficiënter kunnen beheren.
3.1.3. Z Jaarlijks zetten we een onderdeel van ons
dienstverleningsaanbod in de kijker.

2018
2019
2020
2021
205.415,47
205.431,10
205.447,04
205.463,29
2,95 VTE
2,95 VTE
2,95 VTE
2,95 VTE
CoReDiWe's, gewesten en verbonden, IT-dienst, secretariaatsploeg, educatief medewerk(st)ers
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Operationele doelstelling 3.2

Chirojeugd Vlaanderen heeft een klantgericht communicatiebeleid
UITGANGSSITUATIE
Communicatie wordt alsmaar belangrijker. Er
bestaan momenteel heel veel verschillende communicatiekanalen. Er is nood aan meer 'communicatie op maat'.
De ontwikkelingen in sociale media gaan snel.
We willen die goed opvolgen zodat we 'mee zijn'
in wat werkt voor onze doelgroep.
Onze evenementen, activiteiten en cursussen
willen we breder bekendmaken. Een marketing
strategie is hier nodig.
We ontwikkelden een antwoordbeleid en onderzochten de kwaliteit van onze antwoorden. Hieruit bleek dat 86 % van de mensen die een vraag
stelden via onze e-loketten ook effectief een antwoord kreeg. 89 % van die mensen voelde zich
geholpen met het antwoord.

ACTIES
3.2.1.

a

We hebben een eigen lay-outdienst.

3.2.2. Z Alle kaderploegen hebben een socialemediastrategie.
3.2.3. a Jaarlijks bespreken we een overzicht van
onze communicatie-acties op de Chiroraad.
3.2.4. a Kaderploegen maken jaarlijks een communicatieplanning.
3.2.5. i We volgen de ontwikkelingen van sociale media op maat van onze groepen op en
passen ons beleid hieraan aan.

O.D. 3.2.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

3.2.6. i We zetten onze data in om op maat van
de gebruiker te communiceren.
3.2.7. Z We ontwikkelen een marketingbeleid
om onze initiatieven gerichter bekend te maken.
3.2.8. Z We ontwikkelen een ondersteuningsaanbod voor groepen over omgaan met pers.
3.2.9. i We werken verder op het ontwikkelde
antwoordbeleid. We evalueren op regelmatige
basis om de kwaliteit van onze antwoorden te
verhogen.
3.2.10. Z We hebben in onze communicatie
aandacht voor diversiteit en divers beeldmateriaal.
3.2.11. a We organiseren lezersonderzoeken.

INDICATOREN
3.2.1. i We communiceren rechtstreeks met
Chiroleiding en kaderleiding via digitale kanalen.
3.2.2. Z Tegen 2020 heeft Chirojeugd Vlaanderen een marketingbeleid ontwikkeld.
3.2.3. Z Tegen 2019 heeft Chirojeugd Vlaanderen
een ondersteuningsaanbod voor groepen ontwikkeld over omgaan met de pers.
3.2.4. i 95 % van de mensen die een vraag stelt
via onze e-loketten krijgt een antwoord. (86 %
in 2016)

2018
2019
2020
32.493,85
34.547,82
36.642,88
1,45 VTE
1,45 VTE
1,45 VTE
CoReDiWe’s, cel Communicatie, lay-outmedewerk(st)ers

2021
38.779,83
1,45 VTE
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Operationele doelstelling 3.3

Chirojeugd Vlaanderen biedt ondersteuning op administratief vlak
UITGANGSSITUATIE
Via onze website en via telefoon kan Chiroleiding
bij ons terecht voor allerlei administratieve ondersteuning, zoals ledenregistratie, inschrijvingen voor cursussen en activiteiten, en dergelijke
meer.
We blijven een uitgebreid aanbod voorzien en
willen de administratieve last voor Chiroleiding
zo laag mogelijk houden.

3.3.1. Z We ontwikkelen een digitale medische
fiche voor onze Chirogroepen.
3.3.2. Z We ontwikkelen een online evenementenloket dat we als standaard kunnen gebruiken voor al onze evenementen.
3.3.3. a We onderhouden onze website en bouwen die permanent verder uit.

O.D. 3.3.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

2018
126.846,79
6,98 VTE

3.3.7. i De inschrijvingsprocedure voor activiteiten werkt vlot en efficiënt.
3.3.8. a We hebben een secretariaatsploeg en
boekhoudkundige dienst.
3.3.9. a Jaarlijks werken we een inhoudelijke
map uit die Chirogroepen alle nodige informatie biedt in verband met de organisatie van hun
kamp.

ACTIES

3.3.5. i We evalueren het design van de website tegen 2021.

3.3.6. Z We onderzoeken hoe de administratieve last voor groepen zo laag mogelijk gehouden kan worden.

INDICATOREN
3.3.1. Z In 2019 kunnen Chirogroepen gebruik
maken van digitale medische fiches.
3.3.2. i Tegen 2021 is het design van de website geëvalueerd.
3.3.3. Z Er is een onderzoek uitgevoerd naar het
verminderen van administratieve lasten voor
Chirogroepen.

2019
154.877,52
6,98 VTE

2020
122.868,86
6,98 VTE

Hoe onze Chirogroepen omgegaan zijn met
vluchtelingen was mooi om te zien.
- Evy Hoeben, secretaris Fimcap -

2021
120.820,03
6,98 VTE

31

STRATEGISCHE DOELSTELLING BEGELEIDEN
De Chiro begeleidt

Uitgangssituatie
Chirogroepen hebben blijvend nood aan ondersteuning. Om de kwaliteit van de werking te
garanderen en de beweging te versterken, ondersteunen we kaderploegen en lokale groepen
door hen Steun Op Maat te bieden. We willen die
kwaliteitsondersteuning de komende beleidsperiode stevig verderzetten.
Het ledenaantal van Chirojeugd Vlaanderen nam
de laatste jaren flink toe, terwijl het aantal leiders
en leidsters stagneert. Een goede ondersteuning
van groepen en kaderleden is ook in functie daarvan van groot belang.
We willen de komende beleidsperiode extra
prioriteit geven aan het begeleiden van startende en stoppende groepen. Sommige groepen
dreigen zo fragiel te worden dat ze overwegen te

stoppen. Met ondersteuning kan dat vermeden
worden. In het uiterste geval zal een groep toch
ophouden te bestaan. Steun op Maat bij dat proces is essentieel.
Daarnaast willen we good practices van lokale
Chirogroepen meer delen, omdat begeleiden
meer is dan enkel ondersteunen in moeilijke situaties. Het gaat ook om positieve verhalen bekrachtigen zodat andere groepen hieruit kunnen
leren.
In de steden begeleiden de stadswerkingen onze
Chirogroepen. Zij krijgen te maken met veel en
andere uitdagingen. Wat we daar leren, willen
we sterker laten doorstromen naar de rest van de
beweging.
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Operationele doelstelling 4.1

De Chiro voorziet Steun Op Maat op alle niveaus
UITGANGSITUATIE
Om de kwaliteit van de werking te garanderen en
de beweging te versterken, ondersteunt de Chiro
kaderploegen en lokale groepen door hen Steun
Op Maat te bieden. Het ledenaantal van Chirojeugd Vlaanderen nam de laatste jaren flink toe (tot
105.754 in 2016), terwijl het aantal leiders en leidsters stagneert. Een goede ondersteuning van lokale groepen en kaderleden is ook in functie daarvan
van groot belang.
De komende beleidsperiode wil Chirojeugd Vlaanderen extra werk maken van:
➧➧ Startende en stoppende groepen begeleiden. Sommige groepen dreigen zo fragiel
te worden, dat ze overwegen te stoppen.
Met ondersteuning kan dat vermeden
worden In het uiterste geval zal een groep
toch ophouden te bestaan. Steun op Maat
bij dat proces is essentieel.
➧➧ Good practices van lokale Chirogroepen
delen, omdat begeleiden meer is dan enkel ondersteunen in moeilijke situaties.
Het gaat ook om het bekrachtigen van positieve verhalen en die delen, zodat andere
groepen hieruit kunnen leren.
➧➧ Gewestploegen ondersteunen.

4.1.4. Z Als de opportuniteit zich voordoet om
een nieuwe groep op te starten, grijpen we die aan
en ondersteunen we de groep.
4.1.5. Z We delen good practices op het vlak van
Steun Op Maat. Zo zetten we bijvoorbeeld nieuwe
tools in de kijker.
4.1.6. a We hebben een uitgebreid gamma aan
inhoud, tools en methodieken om Steun Op Maat
door verbonden en gewesten mogelijk te maken.
4.1.7. i We werken acties en producten uit voor
kaderploegen om het belang van Steun Op Maat
blijvend in de kijker te zetten.
4.1.8. a De cel Continuïteit en Stad en de commissie Continuïteit ontwikkelen visie over en tools
voor Steun Op Maat. Verbonden en gewesten
kunnen bij hen terecht met vragen.
4.1.9. a We bieden gewest- en verbondsploegen
de gelegenheid om hun ervaringen met en good
practices voor Steun Op Maat uit te wisselen.
4.1.10. i We onderhouden de SOM-fichebak en
onderzoeken hoe we die kunnen optimaliseren.

INDICATOREN

ACTIES

4.1.1. a Jaarlijks gaan zeven verbonden minstens
één SOM-traject aan met een gewest of een groep.

4.1.1. a Gewesten bieden Steun Op Maat aan
groepen.

4.1.2. a Jaarlijks gaan tien gewesten minstens
één SOM-traject aan met een groep.

4.1.2. a Verbonden bieden Steun Op Maat aan
gewesten en begeleiden hen in het uitvoeren van
hun taken. Ze doen dat door onder meer te investeren in de band met de gewestploeg, werk te maken van coaching en vorming aan te bieden.

4.1.3. OPEN ACTIE: Jaarlijks ondersteunen alle verbonden hun gewesten door uitwisseling, vorming
en/of begeleiding.

4.1.3. i Open actie: We bieden specifieke
coaching, begeleiding en vorming aan kaderleiding die Steun Op Maat geeft. We investeren in
die mensen en leiden hen goed op, zodat ze groeien in hun begeleidingstaak.
O.D. 4.1.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

4.1.4. i Gedurende de beleidsperiode werken
we twee acties uit om SOM onder de aandacht te
brengen.
4.1.5. a Gedurende de beleidsperiode zetten
vijf verbonden peter-en-metersystemen op om de
band met hun gewesten te verstevigen.

2018
2019
2020
46.136,85
46.330,65
46.528,33
0,55 VTE
0,55 VTE
0,55 VTE
Gewesten, verbonden, educatief medewerk(st)ers

2021
46.729,41
0,55 VTE
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Operationele doelstelling 4.2

De Chiro besteedt bijzondere aandacht aan stedelijke context
Het is belangrijk om permanent met die
vernieuwing bezig te zijn: actief, innovatief
en creatief én met een focus op (grote)
steden.
- Jan Vanhee, Vriend van de Chiro -

4.2.3. Z We zetten 'stedelijkheid' extra in de
kijker in beeldmateriaal dat we gebruiken voor
onze communicatie.
4.2.4. i
We begeleiden groepen die te maken krijgen met uitdagingen gerelateerd aan
de omgeving.
4.2.5. Z We grijpen opportuniteiten aan om
samen te werken met doelgroepen.

UITGANGSSITUATIE
Chiro in de stad is een uitdaging en biedt veel
kansen. Om die te benutten, besteden we er extra aandacht aan en zorgen we voor begeleiding
op maat. De stad is een laboratorium waaruit
we zaken leren die we kunnen toepassen in een
Vlaanderen dat meer en meer verstedelijkt.

ACTIES
4.2.1. i
We onderzoeken of we stadswerkingen in meerdere kleine en middelgrote steden kunnen opstarten.

4.2.6. Z Wat we leren uit experimenten en
projecten in de steden willen we laten doorstromen naar de rest van de beweging.

INDICATOREN
4.2.1. Z Tegen 2020 is een onderzoek gebeurd
naar stadswerkingen in middelgrote steden.
4.2.2. a
We voorzien een traject met twee
gewesten met Chirogroepen in middelgrote
steden om stadswerking tot pijler van hun werking te maken.

4.2.2. a Verbonden en gewesten werken samen met de stadswerkingen.
O.D. 4.3.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

2018
121.762,50
3,5 VTE

2019
121.844,10
3,5 VTE

2020
121.927,33
3,5 VTE

2021
122.012,23
3,5 VTE
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Operationele doelstelling 4.3

De Chiro heeft stadswerkingen in de drie grote steden
De Chiro moet inzetten op diversiteit. Als
de Chiro zich niet richt op alle kinderen en
jongeren in de maatschappij vrees ik dat ze
kansen laten liggen en binnen x-aantal jaar
het ledenaantal zullen zien dalen.
- Fibe Waes, Jeugdwerk Voor Allen -

ACTIES
4.3.1. i De Chiro heeft een betoelagingsovereenkomst met stad Antwerpen voor de ondersteuning van de Antwerpse Chirogroepen.
In die overeenkomst staan de volgende doelstellingen:
1) Eerstelijnsondersteuning: de ondersteuning
van alle Chirogroepen is een kerntaak van de
stadswerker. Die ondersteuning is op maat
en afhankelijk van de verschillende groepen
en de plaatselijke problemen.
2) Tweedelijnsondersteuning: ondersteuning
van de gewesten en het verbond om de vrijwillige medewerk(st)ers te versterken in hun
taken om de stadsgroepen rechtstreeks te
ondersteunen.
3) Derdelijnsondersteuning: deelname van de
stadswerker aan het jeugdbeleid van stad
Antwerpen en het stadswerkersoverleg van
Chirojeugd Vlaanderen.
4.3.2. i De Chiro heeft een subsidieovereenkomst met het stadsbestuur van Gent voor het
realiseren van stadsondersteuning voor Gentse
Chirogroepen.
In die overeenkomst staan de volgende doelstellingen:
O.D. 4.3.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

2018
/
/

1) De uitvoerder realiseert doorlopend ondersteuningstrajecten op maat van de prioritaire
stadsgroepen.
2) De uitvoerder stimuleert (omgaan met)
toegankelijkheid en diversiteit bij alle lokaal
erkende Chirogroepen.
3) De uitvoerder stimuleert netwerking en sociale cohesie in de nabije omgeving van alle
lokaal erkende Chirogroepen.
4) De uitvoerder werkt mee aan de totstandkoming van een stedelijk jeugdbeleid dat tegemoetkomt aan de noden en behoeften van
jeugd en jeugdwerk.
5) De uitvoerder werkt mee aan de totstandkoming van een beleid binnen de eigen
jeugdwerkkoepel dat tegemoetkomt aan de
noden en behoeften van de prioritaire stadsgroepen.
4.3.3. i De Chiro heeft een subsidieovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de ondersteuning van de Brusselse
Chirogroepen.
In die overeenkomst staan de volgende doelstellingen:
1) Werken aan Chiro: de plaatselijke Chirowerking mee mogelijk maken, ondersteunen,
versterken, enz.
2) Werken aan Chiro in de stad: het streven naar
en het realiseren van een aantal essentiële
voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de
Chirogroepen om binnen hun context te
kunnen blijven functioneren.
3) Werken aan de stad: actief engagement voor
initiatieven m.b.t. een leefbare stad.
4) Werken aan de stadswerking: de vrijwilligers
ondersteunen.
Hier vragen we geen geld voor in deze Beleidsnota –
zie subsidieovereenkomsten met steden.

2019
/
/

2020
/
/

2021
/
/
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Operationele doelstelling 4.4

De Chiro biedt lokale groepen rechtstreekse begeleiding in uitzonderlijke, moeilijke en crisissituaties
UITGANGSSITUATIE
Chirogroepen worden af en toe geconfronteerd
met uitzonderlijke en moeilijke situaties die ze
niet zelf kunnen oplossen of hanteren. Door
de juiste begeleiding en ondersteuning vanuit
Chirojeugd Vlaanderen kan de groep bijleren en
haar draagkracht vergroten.

ACTIES
4.4.1. a We ondersteunen Chirogroepen met juridische en financiële problemen. De directeur
van Chirojeugd-Vlaanderen vzw is het eerste
aanspreekpunt voor juridische en financiële
vragen. Chirogroepen krijgen altijd een antwoord op maat.
4.4.2. a We hebben een aanspreekpunt Lokalen
bij wie groepen terechtkunnen met vragen
over lokalenprojecten en problemen.
4.4.3. a Verbonden en gewesten zijn aanspreekpunten voor lokalenproblemen van
groepen.
4.4.4. a De commissie Jeugdbeleid bouwt expertise op over lokalen.
4.4.5. a We hebben een permanentiesysteem
waardoor we voor groepen in noodgevallen
bereikbaar zijn tijdens de weekends (vrijdagavond tot en met zondagavond) en tijdens de

O.D. 4.4.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

bivakperiode (juli en augustus, 24 uur per dag
en elke dag van de week).
4.4.6. a We bieden een ondersteuningstraject
aan in geval van crisissen en conflicten.
4.4.7. a Chirojeugd Vlaanderen begeleidt groepen die geconfronteerd worden met overlijdens.
4.4.8. a Er is communicatie tussen de verschillende geledingen van de beweging in functie
van de opvolging en ondersteuning van groepen.
4.4.9. Z We bouwen expertise op over psychisch welzijn bij kinderen en jongeren. We
maken werk van preventie, begeleiding en
nazorg.

INDICATOREN
4.4.1. a Alle juridische vragen van groepen of
kaderploegen krijgen binnen de week een antwoord.
4.4.2. a Alle vragen over lokalen krijgen binnen
de twee weken een antwoord.
4.4.3.
tie.

a

Er is een weekend- en bivakpermanen-

4.4.4. i Er is ondersteuning voor groepen bij crisissen en conflicten.

2018
2019
2020
2021
69.580,35
69.580,35
69.580,35
69.580,35
1,05 VTE
1,05 VTE
1,05 VTE
1,05 VTE
Gewesten en verbonden, cmmissie Jeugdbeleid, directeur, aanspreekpunt
Lokalen, secretarissen, proost
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Operationele doelstelling 4.5

De Chiro leert van haar buren
Soms vind ik het tof dat er in de Chiro
andere jongeren zijn dan op school.
- Tito Chiro Hije & Castrum -

4.5.2. a Er bestaan gewesten, verbonden, redacties, commissies en diensten bij wie Chirogroepen voor diverse thema's terechtkunnen.
4.5.3. a We zetten uitwisseling op tussen diverse Chirogroepen om te leren van elkaar.
4.5.4. Z We zetten uitwisseling op tussen Chirogroepen en expert-organisaties tijdens vormingsmomenten.

UITGANGSSITUATIE
Een Chirogroep maakt altijd deel uit van een groter netwerk: de (fysieke) buurt, het gewest, het
verbond, de commissies, redacties en diensten,
naburige jeugdbewegingen en organisaties, enz.
Een netwerk biedt veel leerkansen. Daarnaast is
een sterk netwerk erg van belang voor plaatselijke groepen. Sommige Chirogroepen of Chiroburen nemen een laboratoriumfunctie op en
proberen allerlei vernieuwende methodieken uit.
Chirojeugd Vlaanderen wil dat good practices die
groeien in het jeugdwerk gedeeld worden.
Ook de 'grote Chiro' heeft heel wat buren. Kaderploegen binnen de Chiro leren ook erg veel van
elkaars aanpak. Ze ontwikkelen regelmatig nieuwe ideeën en stoten op dezelfde vragen. Ook
intern kunnen ploegen in de Chiro dus erg veel
van elkaar leren. Daarom bouwen we structureel
aan meer overlegmomenten.

ACTIES
4.5.1. Z We operationaliseren de onderzoeksresultaten die voortvloeiden uit diverse onderzoekprojecten binnen en buiten de Chiro (DieGem, CSI Flanders).

O.D. 4.5.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

4.5.5. i Gewesten en verbonden ondersteunen Chirogroepen om hun buurt verder in
kaart te brengen.
4.5.6. a We organiseren uitwisseling voor nationale ploegen.
4.5.7. a Verbonden organiseren uitwisseling
tussen gewesten.
4.5.8. a We stimuleren samenwerkingen tussen
gewesten, verbonden, commissies, diensten en
redacties.
4.5.9. i We organiseren uitwisseling en vorming op vraag om in te spelen op ad hoc vragen en noden van verbonden.

INDICATOREN
4.5.1. i Jaarlijks organiseren minstens vijf
verbonden een uitwisselingsmoment voor gewesten.
4.5.2. i Jaarlijks organiseren we een uitwisselingsmoment voor kaderploegen.

2018
2019
2020
2021
22.386,90
22.386,90
22.386,90
22.386,90
0,7 VTE
0,7 VTE
0,7 VTE
0,7 VTE
Verbonden, gewesten, CoReDiWe-overleg, commissie Vorming, educatief
medewerk(st)ers, secretarissen
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STRATEGISCHE DOELSTELLING STEM VERTOLKEN
Chirojeugd Vlaanderen vertolkt de stem van kinderen en jongeren

Uitgangssituatie
“Chiro is ruimte voor alle kinderen en jongeren en
dat waarmaken,
Chiro is ervoor zorgen dat iedereen mag meedoen
en daar samen voor gaan”.
Zo staat het in ons Leidingswoord. In de samenleving wordt de stem van kinderen en jongeren
niet overal meegenomen. De Chiro bouwt vanuit
haar identiteit en missie aan een samenleving
waar kinderen en jongeren centraal staan, met
respect voor de eigenheid van alle kinderen en
jongeren.

Daarom hebben we in de vorige beleidsperiode
sterk werk gemaakt van onze vertegenwoordigingen om zo structureel mee te werken aan het
beleid. We namen ook standpunten in om onze
visie en ideeën kenbaar te maken aan de samenleving. Dat willen de komende periode verderzetten. Om onze kennis te vergroten en zo onze
visie te versterken, zullen we ook onderzoeken
uitvoeren of eraan deelnemen.
We willen ook de transitie op het gebied van
lokaal jeugdbeleid goed opvolgen. In de vorige
beleidsperiode veranderde er heel wat. We willen ondersteuning voorzien voor onze groepen
bij het omgaan met die veranderingen.
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Operationele doelstelling 5.1

Chirojeugd Vlaanderen versterkt de stem van kinderen en jongeren in de samenleving
De Chiro moet nog meer inzetten op het
vervullen van een maatschappelijke rol. Er
moet tijd en ruimte voorzien worden om
een mening te kunnen vormen.
- Evy Hoeben, secretaris Fimcap -

UITGANGSSITUATIE
We willen weten wat kinderen en jongeren denken over de Chiro en de maatschappij. Daarom
organiseren we 4-jaarlijks een grote bevraging.
Deze beleidsperiode willen we dat voor het eerst
ook bij onze leden doen.

spreken we welke standpunten we bekendmaken.
5.1.6. Z We werken een communicatiestrategie
uit over onze standpunten.
5.1.7. Z We organiseren InZicht bij onze Chiroleden.
5.1.8. a We organiseren InZicht bij onze Chirogroepen en Chiroleiding.
5.1.9. a Het 'Netwerk Vrienden van de Chiro' zet
ons ertoe aan alert te blijven voor thema's en
tendensen gerelateerd aan kinderen en jongeren.
5.1.10. a OPEN ACTIE: Kaderploegen dragen
Chirovisie en standpunten uit.

De stem van kinderen en jongeren willen we
sterk laten horen. We nemen daarom deel aan
onderzoeken, werken samen met partnerorganisaties en werken een strategie uit voor onze
standpunten.

5.1.11. a We begeleiden thesisstudenten die
(een aspect van) de Chiro als onderwerp willen
onderzoeken.

ACTIES

5.1.1. Z Chirojeugd Vlaanderen werkt minstens
aan twee onderzoeken mee gedurende de beleidsperiode.

5.1.1. Z We nemen deel aan verschillende onderzoeken en vertolken hierbij de stem van kinderen en jongeren. Bv.: CSI Flanders, DieGem,
Jeugdwerk en ouders & Ouders en jeugdwerk,
enz.
5.1.2. a We werken samen met partnerorganisaties. Bv.: Jong & Van Zin, Kind & Samenleving,
enz.
5.1.3. a We nemen initiatief om onze standpunten bekend te maken.
5.1.4. a We bewaren relevante persberichten en
opiniestukken over de Chiro digitaal.
5.1.5. a Op het Chiroforum en de Chiroraad be-

O.D. 5.1.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

INDICATOREN

5.1.2. a Jaarlijks verspreiden we minstens drie
persberichten of opiniestukken.
5.1.3. Z Er is een communicatiestrategie uitgewerkt over standpunten/reacties in de pers
tegen 2020.
5.1.4. Z We organiseren InZicht voor leden in
2019.
5.1.5. a We organiseren InZicht in 2018-2019.
5.1.6. Z Het 'Netwerk Vrienden van de Chiro' organiseert minstens twee netwerkevenementen
met beleids- en opiniemakers gedurende de
beleidsperiode.

2018
2019
2020
2021
10.706,70
10.788,30
10.871,53
10.956,43
0,1 VTE
0,1 VTE
0,1 VTE
0,1 VTE
Voorzitters, werkgroep InZicht, Vrienden van de Chiro, cel Studie en
Documentatie, communicatieverantwoordelijke, directeur, secretarissen,
educatief medewerk(st)ers
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Operationele doelstelling 5.2

Chirojeugd Vlaanderen bouwt mee aan een degelijk beleid voor kinderen en jongeren
De Chiro is een loyale partner, betrouwbaar
en braaf in het midden. Enerzijds is dat
lief, anderzijds levert dat geen stoer imago
op.
- Christophe Lambrechts, Verbondscommissaris Scouts
en Gidsen Vlaanderen -

UITGANGSSITUATIE
Als grootste jeugdbeweging nemen we onze verantwoordelijkheid. We engageren ons om mee
te bouwen aan sterk jeugdbeleid in Vlaanderen
en Brussel. Kinderenrechten zitten verweven
door heel onze werking en we staan op de barricade om ze te verdedigen.

ACTIES
5.2.1. a Chirojeugd Vlaanderen is vertegenwoordigd in nationale vergaderingen die
betrekking hebben op het jeugdbeleid of het
jeugdwerk.

5.2.5. i We zetten acties op of nemen deel aan
acties over actuele jeugdbeleidsthema’s die gericht zijn op politici, beleidsmakers en/of eigen
Chirogroepen.

INDICATOREN
5.2.1. a We nemen deel aan het jeugdbewegingsoverleg bij de Ambrassade en haar ad hoc
werkgroepen, in verschillende middenveld
organisaties (zoals Welzijnszorg, 11.11.11, JINT,
Studio Globo, Kinderrechtencoalitie) en adviesraden (NokNok, Goe Gespeeld, Kind & Samenleving, Expertisenetwerk Suïcide).
5.2.2. Z We nemen deel aan de werkgroep Ruimte van de Ambrassade.
5.2.3. a We zijn actief lid van Fimcap.
5.2.4. Z We zitten jaarlijks minstens éénmaal samen met politieke partijen.
5.2.5. Z We werken mee aan het alternatief rapport van de Rechten van het Kind van de Kinderrechtencoalitie.
5.2.6. Z We werken mee aan studiedagen en
open fora van de Kinderrechtencoalitie.

5.2.2. a Chirojeugd Vlaanderen is vertegenwoordigd in internationale vergaderingen
die betrekking hebben op jeugdbeleid of het
jeugdwerk.
5.2.4. i Chirojeugd Vlaanderen bouwt aan een
politiek netwerk van beleidsmakers met wie we
in dialoog gaan over beleidsthema's die over
kinderen en jongeren gaan.

O.D. 5.2.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

2018
2019
2020
2021
13.510,05
13.581,45
13.645,28
13.728,41
0,15 VTE
0,15 VTE
0,15 VTE
0,15 VTE
Commissie Jeugdbeleid, Spoor ZeS, Vrienden van de Chiro,
medewerk(st)er Jeugdbeleid, secretarissen Chiro en Fimcap
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Operationele doelstelling 5.3

Chirojeugd Vlaanderen ijvert voor een lokaal jeugdbeleid
ACTIES
De Chiro zelf moet niet alle kennis op
het vlak van diversiteit hebben, dat is
niet nodig. Samenwerkingsverbanden
kunnen helpen om van anderen te leren
en eventueel op die manier expertise op te
doen.
- Fibe Waes, Jeugdwerk Voor Allen -

5.3.2. a We versturen een zending naar alle
jeugddiensten waarin we het belang van de
jeugdraad benadrukken.
5.3.3. Z We verzamelen en verspreiden goede
voorbeelden van inspraakmogelijkheden voor
kinderen en jongeren.
5.3.4. Z We verspreiden de brochure 'Lokale participatie' bij al onze Chirogroepen.

UITGANGSSITUATIE
Lokale participatie is in transitie: jeugdbeleid
blijft niet (overal) een apart beleidsdomein van
de stad of gemeente. Lokale overheden zijn niet
langer verplicht om een jeugdbeleidsplan op te
stellen: ze schrijven één globaal plan voor al hun
beleidsdomeinen. Er heerst bezorgdheid binnen
het jeugdwerk over de inspraakmogelijkheden
en de aandacht voor kinderen en jongeren in het
lokale beleid. Jeugdraden zullen mogelijk niet
overal blijven bestaan. Chirogroepen kunnen
ondersteuning gebruiken bij het omgaan met die
veranderingen. Als koepel zullen we de stem van
onze groepen versterken.

O.D. 5.3.
Kost
Personeelsinzet
Vrijwilligersploegen

5.3.1. Z We organiseren een denkdag over de
rol van de verbonden en gewesten in het lokaal
jeugdbeleid.

5.3.5. a We voorzien workshops over het thema
Jeugdbeleid.

INDICATOREN
5.3.1. Z Tegen 2020 is er een duidelijk kader
over de rol van gewesten en verbonden in het
opvolgen van het lokaal jeugdbeleid.
5.3.2. Z Er is een jaarlijkse zending naar jeugddiensten.
5.3.3. Z We ondersteunen groepen om mee te
werken aan het gemeentelijk/stedelijk beleid
t.a.v. kinderen en jongeren.

2018
2019
2020
2021
33.133,50
33.133,50
33.133,50
33.133,50
0,5 VTE
0,5 VTE
0,5 VTE
0,5 VTE
Commissie Jeugdbeleid, gewesten, medewerk(st)er Jeugdbeleid, regionale
medewerk(st)ers
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SAMENWERKING EN NETWERKING
De Chiro staat er om werk op zich te
nemen zonder gemopper. En dat is
bewonderenswaardig.
- Christophe Lambrechts, Verbondscommissaris Scouts
en Gidsen Vlaanderen -

We vinden het een meerwaarde om samen te
werken met andere jeugdbewegingen, het brede
jeugdwerk en partners buiten het jeugdwerk.
Met Chirojeugd Vlaanderen zetten we vooral in
op de inhoudelijke versterking van onszelf en de
organisaties waarmee we samenwerken. Die samenwerking en netwerking manifesteert zich op
een aantal manieren.
Om te beginnen is er het jeugdbewegingsoverleg waarin de acht jeugdbewegingen zich
verenigen. Chirojeugd Vlaanderen neemt er een
actieve rol op. Zes tot acht keer per jaar komen
de coördinatoren van de jeugdbewegingen samen om aan intervisie te doen, expertise uit te
wisselen en als het nodig is werkgroepen op te
richten om jeugdbewegingsthema's uit te diepen
en te behartigen (bv. kampen, ecologie, omgaan
met rouw in de jeugdbeweging, enz.). De Dag
van de Jeugdbeweging is de meest bekende samenwerking die voortvloeit uit het jeugdbewegingsoverleg.
Verder nemen we actief deel aan werkgroepen
en platforms van de Ambrassade en van de
Vlaamse Jeugdraad. We zijn vertegenwoordigd
in de kerngroep van de commissie Jeugdwerk en
in de commissie Jeugdwerk zelf, we zijn lid van
de AV van de Ambrassade en nemen een actieve
rol op in de werkgroep Jeugdlokalen (prioritaire
werkgroep van de Ambrassade). We volgen het
project Wereldspelers, met klemtoon op ondersteuning van het lokale niveau en verankering
van de expertise.
Goe Gespeeld! is een samenwerkingsverband
tussen organisaties die het belang van spel verdedigen. Chirojeugd Vlaanderen is actief lid van
Goe Gespeeld!. Dat wil zeggen dat we aanwezig
zijn op de vergaderingen en bijbehorende ta-

ken uitvoeren. We reageren waar nodig samen
met de andere partners op thema's over (het
recht op) spelen die in de publieke debatten en/
of media naar boven komen. In 2018 willen we
een actie opstarten die Goe Gespeeld! bekender
maakt bij Chiroleiding en hun ouders.
We vertegenwoordigen de stem van kinderen en
jongeren in de Kinderrechtencoalitie, waarvan
we sinds 2015 lid zijn. Structureel verdedigen we
de rechten van kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel door mee te schrijven aan bepaalde rapporten. Daarnaast werken we ad hoc
samen: als de Kinderrechtencoalitie bezig is met
thema's die we bij Chirojeugd Vlaanderen belangrijk vinden, bijvoorbeeld kinderen en migratie, wisselen we er expertise over uit en werken
we samen.
Fimcap overkoepelt dertig jeugdorganisaties
uit heel de wereld, die elk op hun eigen manier
kinderen en jongeren samenbrengen in hun vrije
tijd. Chirojeugd Vlaanderen is lid sinds 1962, het
ontstaan van de Fimcap. Elke lidorganisatie heeft
haar eigen tradities en methoden, maar alle delen ze hetzelfde doel: via spel kinderen de ruimte
geven om kind te zijn en jongeren de kans geven
om zich te ontwikkelen en initiatief te nemen.
Chirojeugd Vlaanderen is een van de stichtende
leden van Fimcap en is altijd een van de drijvende krachten achter het netwerk geweest. Het
Fimcap-secretariaat wordt geherbergd in het nationaal Chirosecretariaat.
Fimcap heeft drie doelstellingen:
➧➧ Uitwisseling stimuleren: lidorganisaties
met elkaar in contact brengen, zodat zij
van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen verrijken.
➧➧ Aandacht vragen voor specifieke thema's die kinderen aanbelangen. Fimcap werkt 3 jaar op het gebied van een
bepaald thema. Zo wil Fimcap haar
lidorganisaties bewustmaken van die
thema's en kennis opbouwen over hoe
zij met dit thema aan de slag kunnen
gaan. Van 2014 tot 2016 werd er gewerkt rond kinderrechten, wat aansluit
bij ons engagement voor de Kinder-
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rechtencoalitie. Van 2017 tot 2019 ligt
de focus op de sustainable development
goals (SDG's).
➧➧ De stem van kinderen en jongeren vertegenwoordigen op continentaal en
internationaal niveau. Via de Fimcap
is Chirojeugd Vlaanderen bijvoorbeeld
vertegenwoordigd op het Europees
Jeugdforum en in International Coordination Meeting of Youth Organizations
(ICMYO). Kernpunten voor Fimcap zijn
momenteel de kinderrechten, de SDG's
en mobiliteit van jongeren (visaproblematiek).
Chirojeugd Vlaanderen werkt samen met het
Klimaatnetwerk. Meer specifiek roept het Klimaatnetwerk organisaties op om op hun website
goede voorbeelden te delen van hoe je binnen je
organisatie kunt omgaan met het thema klimaat.
Ons jaarthema in 2016-2017 ging over duurzaamheid. We hebben het gedeeld op hun website, zodat lokale Chirogroepen zich herkennen.
We staakten onze aandacht voor het klimaat niet
na dat jaarthema, we blijven acties ondernemen.
Spoor ZeS is de vrijwilligersploeg binnen de Chiro
die zich bezighoudt met zingeving en solidari-

teit. De ploeg werkt voor haar projecten nauw
samen met Broederlijk Delen, Studio Globo en
Welzijnszorg. In het kader van de vastenperiode maken vrijwilligers en beroepskrachten van
Spoor ZeS, Broederlijk Delen en Studio Globo een
vertaling van de vastencampagne naar een vakoverschrijdend project dat in de lagere school gebruikt wordt. Ze schrijven een verhaal en een lied
en werken voor iedere campagneweek een lange
en korte methodiek uit. Voor de adventsperiode
maakt Spoor ZeS samen met Welzijnszorg en Studio Globo gelijkaardig materiaal.
Ten slotte is er Jong & Van Zin, dat als autonome
vzw deel uitmaakt van de Groep Chiro. We sluiten
een samenwerkingsovereenkomst af waarin we
jaarlijks bekijken hoe we elkaar inhoudelijk en
zakelijk kunnen versterken.
Naast die structurele samenwerkingsverbanden
laten we ons voor sommige zaken ondersteunen
door organisaties met bepaalde expertise. Voorbeelden daarvan zijn de provincie Antwerpen,
die ons ondersteunt op het vlak van suïcidepreventie, en Kind & Samenleving, dat ons ondersteunt om een participatief proces op te zetten
voor InZicht.
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BEREIK VAN DE VERENIGING
DOELGROEP, LEEFTIJDSCATEGORIE EN BEREIK
De Chiro is er voor alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. In onze groepen komen ze
samen in vijf of zes afdelingen. De 6-8-jarigen kunnen bij de ribbels terecht en de
8-10-jarigen mogen zich speelclub noemen.
Rakwi's zijn 10 tot 12 jaar oud. De tito's zijn
12 tot 14 jaar en de keti's 14 tot 16 jaar. De
16- tot 18-jarigen sluiten het rijtje af als aspi's voor ze leiding worden.
We kiezen er heel bewust voor om pas met
Chiro te starten vanaf de leeftijd van zes
jaar. We zijn ervan overtuigd dat kinderen
pas vanaf die leeftijd echt kunnen genieten
van samen spelen in groep. Ook krijgen ze
in het eerste leerjaar heel wat vaardigheden
mee die in de jeugdbeweging goed van pas
komen. Een kleuterwerking opstarten, kan bovendien op lange termijn de aspi-afdeling in het
gedrang brengen.
We bereiken een nieuw recordaantal Chiroleden
en -leiding. Op 1 september 2016 staat de teller
op 106 914. Dat zijn 2316 kinderen en jongeren
méér dan in 2015. Een nuance is nodig: deze

telling is de eerste rechtstreeks op GAP, het
Groepsadministratieportaal, wat het niet geheel
vergelijkbaar maakt ten opzichte van het vorige
werkjaar.
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Leden
Het ledenaantal blijft stijgen,
zowel bij de meisjes als bij de
jongens. De meisjes nemen een
opvallend hogere vlucht. De
verhouding -12 en +12 wordt
sinds 2010 meer en meer uit elkaar getrokken. Toch zien we dit
werkjaar ook een duidelijke stijging bij de +12-jarigen, met 713
leden. Opmerking hierbij: bij +12
is de stijging vooral te danken
aan meer vrouwelijke leden. De
stijging van het ledenaantal in de laatste jaren is
vooral dankzij de speelclub, ribbels en rakwi's.

Leiding
Het aantal leidsters blijft constant ten opzichte van de vorige
vier werkjaren, het aantal leiders
daalt de laatste jaren traag en gestaag. Er zijn 293 leiders minder
dan 4 jaar geleden.

In verhouding met het aantal kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel
Het marktaandeel van de Chiro stijgt sinds het
werkjaar 2009-2010: in 2016 staan we op 8,89 %.
Dat is 0,05 procentpunt meer dan het jaar voordien. Het aandeel 16-17-jarigen maakte sinds
2009 een duik, wat mede de oorzaak kan zijn van
het dalend aantal aspi's vanaf 2010. Recenter,
sinds 2013-2014, stijgt het aantal aspimeisjes en
daalt het aantal aspi-jongens.
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Groepen
In 2000 waren er nog meer
meisjesgroepen dan gemengde
groepen, in 2016 is het aantal gemengde groepen groter dan het
aantal jongensgroepen en meisjesgroepen, en zelfs gestegen
tegenover het aantal gemengde
groepen in 2000. De oorzaak ligt
in fusies van groepen.
Het aantal leden per groep stijgt
terwijl het leidingsaantal per
groep constant blijft.
Het aantal Chirogroepen blijft
al lange tijd jaar na jaar zakken.
Er zijn nu 907 Chirogroepen,
dat zijn er 10 minder dan vorig werkjaar en 187
minder dan 20 jaar geleden. Fusies van groepen
zorgden daarvoor én tot onze spijt zijn er ook
groepen die hun werking stopzetten.

Volwassen begeleiding en proosten in groepen
Het aantal volwassen begeleiders
en begeleidsters zakt. Geruststellend is dat veel groepen hun VB
inschrijven als lid van de leidingsploeg en niet apart. Een aantal
Chirogroepen heeft meer dan
één VB, wat een fijne vaststelling
is.
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Kaderleiding
Het aantal kaderleden lijkt sterk
te zakken. Dat is grotendeels te
wijten aan het feit dat gegevens
nu juister ingevuld worden.
Iemand kon bijvoorbeeld bij
gewest Bremstampers en bij de
Vlamredactie aangesloten zijn,
maar door slordigheden twee
keer in de administratie zitten.
De daling gerelativeerd: als 14,4
% van onze kadermedewerk(st)
ers zowel nationaal als op een
ander kaderniveau een engagement opnam, dan is de daling al
verklaard. Vanaf nu is het cijfer
accurater.
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GELIJKEKANSENBELEID

DE CHIRO EN KINDERRECHTEN
De band tussen Chiro en kinderrechten is onmiddellijk duidelijk als je Artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag leest, over het recht op vrije tijd
en spel. En dat is niet de enige manier waarop
het belang dat we hechten aan kinderrechten tot
uiting komt in onze organisatie. Onze participatieve methode is een uitstekende uitwerking van
de participatierechten van het kinderrechtenverdrag, en de provisie- en protectierechten vind je
in onze Chirowaarde 'rechtvaardigheid'.
Rechtvaardigheid vormt samen met innerlijkheid
en graag zien de kern van onze Chirodroom.

IEDEREEN MEE
Vanuit de Chirowaarden graag zien en rechtvaardigheid kiezen wij ervoor dat onze Chirogroepen
een afspiegeling van hun buurt zijn. Ze stellen
zich open en zoeken actief naar alle kinderen en
jongeren uit de buurt, ongeacht taal, karakter,
verstandelijke beperking of culturele achtergrond. We vormen samen één groep met één
doel: een leuke Chironamiddag beleven. Om dat
te bewerkstelligen, kiezen we voor een inclusieve methode.
Als Chiro kiezen we er hierbij ook bewust voor
om zelf inspanningen te doen om mogelijke
leden te betrekken in de werking. De lokale
groep zorgt ervoor dat elk kind zich welkom voelt
en neemt verantwoordelijkheid om mogelijke
drempels weg te werken of extra zorg te bieden.
De Chiro sluit niet uit. Ons doel is niet dat alle
kinderen en jongeren naar de Chiro gaan. Wel
willen we dat elk kind dat graag naar de Chiro wil

komen die mogelijkheid krijgt.
We trekken de kaart van diversiteit en geloven
in de meerwaarde ervan. Diversiteit maakt een
Chirogroep boeiend, altijd anders en kleurrijk.
Het zorgt ervoor dat we creatief zijn. Het verrijkt
de Chirogroep in haar geheel én alle betrokken
individuen: de leiding en de leden. Inclusief werken zorgt ervoor dat leden van jongs af aan een
open houding aannemen. Ze leren samenwerken ondanks verschillen. Bij de Chiro geloven we
in een rechtvaardige maatschappij. Als we onze
Chirobril opzetten, zien we dat heel veel kinderen
en jongeren toch in aparte hokjes opgroeien. Er
zijn niet altijd kansen voor kinderen en jongeren
om elkaar te leren kennen. Dat vinden we jammer. Wij geloven in een wereld waar kinderen en
jongeren dezelfde kansen krijgen en elkaar kunnen ontmoeten en versterken. Die droom willen
we beginnen in onze eigen Chirogroep.
Kiezen voor diversiteit is niet altijd evident. Soms
botsen we op grenzen die te maken hebben met
onze identiteit. Wat is de 'kern' van Chiro? In
welke mate en richting mag en kan die evolueren?
'Spelen in groep' behoort bijvoorbeeld tot de
kern van onze identiteit en is dus een grens. Als
we nooit in groep spelen, doen we niet aan Chiro.
Toch kunnen we dat op verschillende manieren
invullen. Het gaat niet om het spel op zich maar
om een bepaalde manier van spelen. De begeleidingshouding is hierbij cruciaal. Op welke manier speel je? Hoe pak je het aan als begeleiding?
Ons voorgeprogrammeerd spel is een drempel
die we hebben ingebouwd. Bij sommige kinderen en jongeren stoot een te duidelijk leiderschap af. Begeleiding die inspeelt op de groep,
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die vertrekt vanuit de ervaringen van elk kind,
kan hier een antwoord op bieden.

hen ondersteunen op het vlak van diversiteit en
inclusie.

Werken aan diversiteit gaat vooral over het respecteren van ieders eigenheid. Het gaat om
begrip tonen voor het anders zijn en ermee
proberen om te gaan. Leiding moet zich bewust
zijn van hun eigen kaders en begrippen, en die in
vraag durven stellen. Elke groep kan de grenzen
van Chiro aftasten. Er moet ruimte zijn om te
experimenteren, om dingen in vraag te stellen en
anders aan te pakken.

Chirojeugd Vlaanderen heeft een diversiteitsmedewerk(st)er die op sectorniveau de
Chiro vertegenwoordigt en het overzicht probeert te behouden over wat er op diversiteitsvlak
in de samenleving en in de Chiro gebeurt. In de
beleidsperiode '18-'21 willen we bekijken hoe we
met Chirojeugd Vlaanderen werk kunnen maken
van een geïntegreerd diversiteitsbeleid, waarbij
diversiteit niet enkel de verantwoordelijkheid is
van de diversiteitsmedewerk(st)er maar van iedereen in de beweging.

Uiteraard zijn er ook grenzen aan het in vraag
stellen van ons Chirowerk. Jeugdwerk dat zich
specifiek op een bepaalde doelgroep richt, kan
een leemte invullen als onze grenzen bereikt zijn.
We kiezen dus voor inclusie, maar weten dat we
daarmee niet alle kinderen en jongeren aanspreken of kunnen bereiken. In de komende beleids
periode willen we werk maken van samenwerking met organisaties die expertise en ervaring
hebben met kinderen en jongeren die we nu
minder bereiken. We willen kijken hoe we elkaar
wederzijds kunnen versterken. We willen samenwerking organiseren met ander jeugdwerk,
instellingen en organisaties, en zo een netwerk
uitbouwen over toegankelijkheid en diversiteit.

VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK
Een visie op diversiteit oogt mooi op papier, maar
hoe zetten we die om naar de praktijk? Daar hebben we verschillende tools en structuren voor.
Om te beginnen is er de commissie Diversiteit,
een vrijwilligersploeg die Chiroleiding en kader
impulsen geeft om met diversiteit – in de brede
zin van het woord – aan de slag te gaan. Ze ontwikkelt visie en tools voor de hele beweging. De
commissie wordt ondersteund door een beroepskracht.
Daarnaast heeft Steun Op Maat aan Chirogroepen een centrale rol in onze werking. Dat gebeurt ook op het vlak van diversiteit. Als groepen
problemen ondervinden met of vragen hebben
over diversiteit, kunnen ze die via verschillende
kanalen stellen: het e-loket Diversiteit, of via
de vrijwilligers uit verbonden en gewesten. In
steden zien we dat die diversiteit sterker speelt
dan op het platteland. Daarom hebben we bij
Chirojeugd Vlaanderen vier stadswerkers die zich
specifiek richten op Chirogroepen in de stad en

Diversiteit is iets waar we de afgelopen vier jaar
ook al sterk op ingezet hebben, in het bijzonder
toen het in het werkjaar '15-'16 ons jaarthema
was. Zo waren we bij de eersten om in onze vacatures de 'm/v/x' op te nemen. We gaven daarmee het signaal dat bij ons mannen, vrouwen én
mensen die zich noch man noch vrouw voelen
welkom zijn. Iedereen die zich bij Chirojeugd
Vlaanderen inschrijft, kan aangeven of hij
of zij zich man, vrouw of x voelt. Ook
zorgden we ervoor dat alle Chirosecretariaten en winkels genderneutrale toiletten hebben, zodat dat
veilige plaatsen zijn voor mensen
met een ambigue genderexpressie.
Verder zetten we ons de afgelopen
maanden in voor kinderen en jongeren op de
vlucht. Heel wat Chirogroepen ondernamen initiatieven om zich bezig te houden met kinderen
en jongeren die gevlucht zijn. Chirojeugd Vlaanderen heeft hen daarbij ondersteund.
Met Chirojeugd Vlaanderen hebben we actief
aandacht voor ons imago. We vinden het belangrijk dat we alle kinderen en jongeren aanspreken met de beelden en signalen die we de
buitenwereld in sturen. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat diversiteit in al onze publicaties
zichtbaar aanwezig is.
Om nog verder in te zetten op diversiteit willen
we de volgende beleidsperiode onderzoeken
hoe divers onze Chirogroepen zijn. We willen te
weten komen welke doelgroepen we niet of minder bereiken, zodat we iets kunnen doen aan mogelijke drempels die zij ondervinden om naar de
Chiro te komen. We ontwikkelen tools om onze
groepen daarin te ondersteunen.
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STEDELIJKHEID
CHIRO IN DE STAD
Chiro in de stad, vanzelfsprekend? Ja en nee. Gemeenschapsvorming in het algemeen en jeugdbeweging in het bijzonder genieten enerzijds al
van opportuniteiten in de stad (afstanden zijn
overbrugbaar, sociale en culturele voorzieningen
zijn in de buurt) en zien zich anderzijds geconfronteerd met uitdagingen (speelruimte is soms
beperkt, sociale problemen kunnen complex
zijn). Chirogroepen in de stad (drie grootsteden,
cf. OD 4.3. De Chiro heeft stadswerkingen in de
drie grootsteden; middelgrote steden, cf. OD
4.2. De Chiro besteedt bijzondere aandacht aan
stedelijke context) worden in meerdere of mindere mate geconfronteerd met een combinatie
van factoren gelinkt aan die stedelijke context,
die het uitbouwen van een Chirowerking bemoeilijken. De vaststelling blijft dat die groepen
veelal fragieler zijn en meer ondersteuning nodig
hebben om hun activiteiten te realiseren, dan
groepen die in matig of zwak verstedelijk gebied
gesitueerd zijn.

GROEPEN
139
387
375
■ centrumsteden
■ sterke functionele of morfologische verstedelijking
■ matige of zwakke functionele of morfologische verstedelijking

Zo'n 15 % van onze groepen bevindt zich in een
stad, ongeveer 40 % in gebieden met eerder beperkte verstedelijking, en 85 % waar de verstedelijking sterk is. Zie schema.

STEDENDROOM
Als we met onze Chirobril naar de stad kijken,
dan bouwen we aan een stad met verschillende
wijken waarbinnen een sterk sociaal weefsel alle

kansen krijgt om te groeien. Een stad waarin
diversiteit een evidentie wordt en waarin interculturaliteit als troef wordt uitgespeeld. Een
kindvriendelijke stad met aandacht voor de leefwereld, noden en belangen van alle kinderen en
jongeren in de verschillende buurten, aandacht
voor woonruimte, speelruimte, mobiliteit. Waar
werk gemaakt wordt van meer verdraagzaamheid ten overstaan van kinderen en jongeren
(mentale ruimte). We geloven in de kracht van
vrijwilligers om die droom waar te maken.
De jeugdbewegingsmethodiek biedt een meerwaarde, ook voor kinderen en jongeren in de
stad. Via spel bieden we jongeren de kans zich te
ontplooien, ontdekken ze hun eigen mogelijkheden en doen ze ervaringen op. Jongeren leren zo
samenleven met anderen, ongeacht hun sociale
of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of
intellectuele capaciteiten.
De Chiro is een belangrijke actor in het versterken van het sociaal weefsel in buurten. We geven
jonge mensen de kans zich vrijwillig te engageren om het hele jaar door een continu, (Nederlandstalig) activiteitenaanbod aan te bieden in en
met een ploeg waar kinderen en jongeren zich
thuis voelen.

STADSGROEPEN
In Antwerpen, Gent en Brussel groeide rond de
stadsgroepen een stadswerking. De stadswerking is de verzameling van ploegen (stuurgroepen, stadsploegen, gewest(en) en verbond) die
in één stad samen de ondersteuning van en werking voor de stadsgroepen organiseren. In elke
stad kan die werking een eigen invulling krijgen.
In de eerste plaats wordt de stadswerking gedragen door vrijwilligers die ondersteund worden
door beroepskrachten van Chirojeugd.
Op pagina XX tot YY geven we een overzicht van
de overeenkomsten die we met die drie grote
steden afgesloten hebben. Er is geregeld overleg
over de doelstellingen, waarna ze al dan niet bijgestuurd worden.
De Chiro is een vrijwilligersbeweging. We gelo-
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ven ten diepste in engagement van jongeren om
kinderen en andere jongeren een onvergetelijke
Chirotijd te geven. Ondanks de kansen die er wel
degelijk zijn, ook in stedelijk gebied, kent zowat
elke stadsgroep veel uitdagingen: leden uit diverse thuissituaties, onvoldoende leiding die doorgroeide vanuit de groep, concurrentie van ander
jeugdwerk, net als van cultuur- en sportaanbod.

12

Percentage groepen waar de leidingsploeg
kleiner is dan 10 personen

10

Verbonden nemen mee verantwoordelijkheid
op voor de stadsthematiek. In de eerste plaats
betekent dit dat een verbond mee verantwoordelijkheid draagt voor het functioneren van
een stadswerking. In de tweede plaats geven
verbonden dezelfde ondersteuning aan stadsgewesten als aan andere gewesten. Ten slotte
is er tussen stadswerking en verbond een wisselwerking. Zo kan het verbond klanken van de
stadswerking meenemen naar andere fora en
kan het verbond leren van de ervaringen van de
stadswerking.

De stadsploeg
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Hoe sterker de verstedelijking, hoe kleiner de leidingsploegen zijn. Dat is op zich geen probleem,
het maakt de groep alleen mogelijk kwetsbaarder. Het aantal leden is vaak ook wel lager dan
gemiddeld. SOM-ervaring leert dat een kleine
groep vaak minder weerbaar is wanneer er zich
problemen aandienen.

ACTOREN
Gewest(en)
Om te kunnen inspelen op de noden van stadsgroepen verwachten we van gewesten dat ze
bijzondere aandacht hebben voor 'groepen
leren kennen en ondersteunen'. Ten tweede
verwachten we dat het gewest een band opbouwt en samenwerkt met de stadswerking.
Een stad hoeft niet noodzakelijk in één gewest
te liggen. Het is vooral belangrijk te zorgen dat
de gewestindeling voor groepen, stadswerking,
gewest en stad zo werkbaar mogelijk is.

De stadsploeg houdt zich bezig met expertise
opbouwen en delen, en concrete acties uitwerken om de Chirogroepen in de stad bekend te
maken, te ondersteunen en te versterken. Ten
tweede is het ook de stadsploeg die – dikwijls in
samenwerking met de beroepskracht – de vertegenwoordigingsvergaderingen en contacten
met partnerorganisaties in de gaten houdt.
Ten derde bewaakt de stadsploeg – eventueel
samen met het verbond – zowel op korte als op
lange termijn de visie op Chiro in hun eigen
stad.

Buurt
Een netwerk opbouwen is geven en nemen. De
Chiro wil als deel van de buurt een meerwaarde vormen in die buurt. Het is de taak van
Chirogroepen om hun netwerk te onderhouden
en in contact te blijven met hun netwerk.
Een belangrijke partner voor Chirogroepen zijn
de ouders. Dat geldt natuurlijk voor alle groepen, alleen vraagt het in de stad meer energie:
ouders zijn zelf vaak niet in een jeugdbeweging
geweest, kennen de Chiro of het concept jeugdbeweging niet, spreken geen of minder goed
Nederlands, enzovoort. Leden werven betekent
je richten op kinderen, maar zeker ook op ouders.
Een sterk plaatselijk netwerk blijkt vaak de meest
duurzame investering om op middellange termijn een groep overeind te houden. Wanneer
dat netwerk bij een groep met wat problemen
niet actief blijkt, is het belangrijk dat de stadswerking daarin investeert. In andere gevallen gaat
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het vooral om het aanmoedigen van de groep
zelf om die contacten te onderhouden. Soms is
het voor ouders en dergelijke meer geruststellend om in eerste instantie een beroepskracht
of iemand van de stadswerking als aanspreekpunt te hebben. Dat is een goede zaak, maar je
moet ernaar blijven streven om de volwassen
begeleiding of de leidingsploeg die taak te laten
overnemen.

De stad
In een stad zijn er veel organisaties die een steunpunt hebben in de buurten maar die vooral op
stadsniveau gecoördineerd worden. We zien het
als een taak van de stadswerking om als brugfiguur te functioneren tussen die organisaties en
de plaatselijke Chirogroepen.
De taak van de stadswerking kan eruit bestaan
om groepen te vertegenwoordigen op overlegmomenten in de buurt of bijvoorbeeld een werkgroep Jeugd, als die bijeenkomsten tijdens de
werkuren vallen en het niet mogelijk is voor de
leiding om aanwezig te zijn. Je kunt er klanken
opvangen over bepaalde acties in hun wijk, en de
groep hierover informeren en eventueel ondersteunen in een engagement.
In het ideale scenario bestaat een leidingsploeg
voornamelijk uit leiding uit de buurt van de
groep, die doorstroomde van lid naar leiding.
De mogelijkheid daartoe hangt natuurlijk af van
de samenstelling en het verleden van de groep.
Maar we mogen de samenstelling en evolutie
van de buurt niet uit het oog verliezen. In de
stad moeten er vaak extra inspanningen gaan
naar het aantrekken van leiding uit de buurt. We
vinden het belangrijk om onze leiding en kaderleiding te blijven vormen en versterken in waar ze
elke week mee bezig zijn.

Experimenteren <
Chirogroepen zijn geen eiland maar een onderdeel van de stad. Je moet voortdurend rekening
houden met de context van de stad. Dat is vaak
de bakermat van nieuwe trends waar we op kunnen of moeten inspelen. We zien de stad dan ook
als een experimenteerruimte waar we specifieke
oplossingen zoeken voor specifieke problemen.
Er zijn experimenten vanuit de Chirogroepen zelf

ontstaan, om een antwoord te bieden op een
uitdaging waarmee ze geconfronteerd worden
in hun werking. Anderzijds zijn er experimenten
gestart vanuit een trend die de stadswerking
vanuit expertise vaststelt. De stadswerking moet
bewaken of het experiment strookt met de Chiromissie en of er voordeel uit te halen valt voor
onze groepen.
«Wanneer we experimenteren in de stad, hebben
we altijd aandacht voor (i) de relevantie van het
experiment voor onze groepen en (ii) de draagkracht van onze groepen.»

Er vallen steden weg
en er komen ook steden bij
Leuven heeft geen Chirogroepen in het stadsdeel.
In Brugge zitten er geen groepen in het centrum
maar wel in de buitenwijken. Die buitenwijken
zijn voor de meeste Chirogroepen positief geëvolueerd in de laatste tien jaar en het stadsbestuur
ondersteunt ook sterk op het vlak van lokalen.
Voor de meeste Brugse groepen ziet de situatie
er momenteel dan ook vrij goed uit. Toch verdienen de groepen uit Sint-Michiels en Assebroek
een wakend oog.

Bij de kleine steden heb je een onderverdeling
in enerzijds goed uitgeruste of structureel ondersteunende, anderzijds behoorlijk of zwak
uitgeruste of provinciale steden. Zeker bij steden
die in een uitbreidingsgebied van een grote of
middelgrote stad zitten of in een regio die sterk
beïnvloed wordt door bijvoorbeeld industrialisering, vergrijzing, migratie of hoge werkloosheid,
kan het de moeite zijn om hen op te nemen in
de manier van werken voor middelgrote steden.
Voorbeelden: Vilvoorde, Lier, Tongeren.
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BEGROTING
1 UITGANGSPUNTEN VAN DE
BEGROTING
Het opmaken van de begroting werd benaderd
vanuit 3 invalshoeken:
➧➧ De acties en operationele doelen zoals
beschreven in deze beleidsnota
➧➧ Een historisch overzicht van de resultaten van Chirojeugd-Vlaanderen vzw
➧➧ Een begroting van de personeelskosten

1.1 Begroting vanuit acties,
operationele en strategische
doelstellingen
Het overgrote deel van de kosten van Chirojeugd-Vlaanderen vzw konden we toewijzen aan
de verschillende operationele doelstellingen.

1.2 Historische gegevens
De begroting van de verschillende posten vindt
haar basis in de historische gegevens van de
Chiro. Een groot gedeelte van de werking van
de Chiro is immers structureel en komt jaarlijks
terug.

1.3 Begroting van de personeelskosten
De personeelskosten zijn de grootste kostenpost van Chirojeugd-Vlaanderen vzw. We gaan
uit van de personeelskosten die we momenteel
(31/12/2016) dragen, in de veronderstelling dat
de huidige personeelsploeg in dienst blijft tot
aan het einde van 2021. We hielden dus rekening
met de stijging van de lonen van het personeel
omwille van de stijging van hun anciënniteit.
De personeelsinzet werd voor het grootste gedeelte toegewezen aan de verschillende projecten. De basis hiervoor waren de functiekaarten
van het personeel, waarin de doelgebieden omschreven zijn.

2 BEGROTING BELEIDSNOTA
De kosten werden begroot per operationele
doelstelling. Enkel de kosten die rechtstreeks
toegewezen konden worden aan operationele
doelstellingen werden daarbij opgenomen. Secretariaatskosten, huur, afschrijvingen,… werden
niet verdeeld over de operationele doelstellingen.
➧➧ De opbrengsten zijn enkel de direct
toewijsbare opbrengsten: inschrijvingsgelden voor cursussen, verkoop van
uitgaven. De structurele subsidie van
de Vlaamse Overheid werd niet verdeeld over de verschillende operationele doelen.
➧➧ Takenpakketten van medewerkers
werden zoveel mogelijk als een geheel opgenomen in de begroting. Een
medewerker die werkt rond vorming
bijvoorbeeld werkt op heel veel operationele doelen terwijl zijn of haar inzet
enkel vermeld staat bij de ondersteuning van de commissie Vorming. Zijn of
haar hoofddoel is de commissie te ondersteunen, maar de commissie werkt
wel aan een aantal operationele doelen.
➧➧ Het lidgeld bedraagt sinds 2014-2015
per lid 12 euro. Dit lidgeld bestaat uit:
Verzekeringen: € 4,12
Bijdrage ledenbladen: € 0,50
Bijdrage Dubbelpunt : € 1,08
Lidgeld nationale werking: € 6,30
Het lidgeld wordt jaarlijks aangepast
aan de stijging van de index.

De essentie van de jeugdbeweging
is gemeenschapsvorming vanuit de
vrijheid van jongeren.
- A.F. Peeters -

