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Woord vooraf

Hebben jullie net een kersverse volwassen begeleider 
(VB)? Een groepsleidster die in haar leidingsploeg de 
discussie over het nut van een VB wil aanzwengelen? Of 
draait jullie VB al enkele jaren mee en wil je zijn of haar 
taken wat uitdiepen? Dan heb je hier een pareltje in han
den: een brochure met een hoop nuttige tips over alles wat 
een VB aangaat.
Wat of wie is een volwassen begeleid(st)er? Wat is zijn of 
haar rol binnen een leidingsploeg? Hoe vind je een VB en 
hoe evalueer je hem of haar? Wanneer wordt het tijd voor 
een wissel? Hoe pak je dat aan? U vraagt, wij antwoorden! 

Deze brochure is een aanvulling op het Groepsleidings
boek. Als je dat boek gelezen hebt, zul je sommige dingen 
herkennen, zij het verder uitgediept en toegespitst op de 
VB in het bijzonder.
Deze brochure is bedoeld:

 ➔ als houvast voor nieuwe groepsleiding die op een 
constructieve manier wil samenwerken met de VB

 ➔ als hulpmiddel voor nieuwe VB’s
 ➔ als bron van informatie voor leidingsploegen
 ➔ als leesvoer voor ervaren VB’s die  willen 

blijven nadenken over hun taak

Je moet hier geen revolutionaire stellingnames verwach
ten. Evenmin vind je hier een strak keurslijf waarin elke VB 
zich zou moeten wringen. Je vindt hier wel de visie van de 

Groepsleidingscom
missie: een ploeg van (oud)groeps
leiding en VB’s die hun ervaring ter beschikking willen 
stellen van wie daar een beroep op doet. Deze brochure is 
dus gebaseerd op veel ervaring, gestoffeerd met verhalen 
uit heel Vlaanderen, en gekruid met een gezonde dosis 
kritische evaluatie.

Een aantal stukken zijn speciaal over de proost 
geschreven. Die delen worden aangeduid met 
een lantaarntje. De delen die zowel over de VB 
als over de proost gaan, worden niet specifiek 
aangeduid met dit teken.

We kozen opzettelijk niet voor een expliciet christelijk 
symbool, omdat we de oude invulling van het begrip 
‘proost’ willen verbreden. Een proost hoeft geen pries
ter te zijn, en is ook niet per se een man. Een proost is 
iemand die ten dienste staat van een Chirogroep, haar 
inspireert en bijlicht waar nodig.

Je kunt deze brochure perforeren. Steek ze in je groeps
leidingsmap. Je kunt er altijd naar teruggrijpen als je met 
een vraag zit of als jullie groep een nieuwe VB heeft, en 
je kunt ze doorgeven aan je opvolgers. Zo kunnen er nog 
generaties leidingsploegen mee verder.

Eerst een stukje 
geschiedenis
Ooit, in de begindagen van de Chiro, moest een 
groep geleid worden door een ‘bestuurder’. Dat was 
een priester die de eindverantwoordelijkheid had 
voor de groep. Hij had veel te zeggen in het Chiro
kapittel (de huidige leidingsploeg).

Toen het aantal priesters begon te dalen, kwamen 
er veel Chirogroepen zonder proost te zitten. Op dat 
moment werd de taak van volwassen begeleiding 
(VB) in het leven geroepen. Een VB is niet helemaal 
hetzelfde als een proost, al zijn er wel een aantal gelijkenissen. In 
sommige groepen heb je dan ook de twee. De rol van de proost wordt 
dan beperkt tot de ‘geestelijke leiding’. De VB wordt ook gezien als 
een lid van de leidingsploeg. 
In de taakomschrijving van 
bestuurder, proost en VB zien 
we een duidelijke trend naar 
meer democratisering.
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1949
Over de taak van de bestuurder/proost:

Langs leidingsvorming, kernvorming, onderricht en avondwoord-

jes dienen zij de Chiroleiders en leidsters te leiden naar het 

opnemen van een waarachtige apostolaatstaak in de parochie.

(Robberecht Freddy & Lettany Geen (eindred.). ‘Vijftig jaar zondag. Een 

verhaal over de Chiro van vroeger naar nu’. Antwerpen, 1984, p. 42.)

1980
‘Kiezen voor een volwassene in de Chiro is erkennen dat een ploeg jonge mensen niet alleen hun 
eigen vormingsproces bepaalt, dat jeugd niet alleen door jeugd geleid moet worden.’

‘VB en proost zijn er in de eerste plaats om de groepsleid(st)er te ondersteunen, niet om zelf het 
roer in handen te nemen.’

‘De volwassen begeleider kan groeien tot een pastoraal leider.’

Over ‘verdiepen van ons bezig-zijn’, leven vanuit een innerlijke bezieling: ‘De volwassene in 
de groepsleiding kan getuigen, kan spreken uit eigen ervaring, zich blootgeven om jongeren 
opnieuw zicht op de toekomst te geven. Daarbij nodigt hij ze ook uit hun eigen keuze en inzet uit 
te zuiveren en erin te groeien.’
(Bron: ‘Wegwijzer voor groepsleidingen’, een brochure van Chirojeugd Vlaanderen)
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Hoe het vroeger was als VB?

In 1985 kwamen er een aantal leiders op bezoek met de 
vraag of ik VB wilde worden. Na een kort gesprek en de 
nodige bedenktijd heb ik de knoop doorgehakt: graag! 
Een tweetal weken later kwam dan de groepsleider met 
de pastoor op bezoek om het een en ander verder te 
bespreken: ze gaven praktische informatie en schetsten 
in grote lijnen wat er van mij verwacht werd.

Een VB werd in die tijd nog als een pseudo-proost 
gezien. Je had niet alleen de taak om je te ontfermen 

over het reilen en zeilen van de groep: je was ook de 
contactpersoon voor de parochie, de parochiale verenigingen en de ouders.

Op bepaalde momenten werd van een VB ook verwacht dat je 
bezinningsmomenten organiseerde, bijvoorbeeld met Kerstmis of tijdens het 
bivak. De proost kon namelijk niet altijd aanwezig zijn, en er moest zich toch 
iemand om het zielenheil van de groep bekommeren.

Wat volgens mij toen ook belangrijk was, toch zeker voor de omgeving van de 
Chirogroep in die tijd, was dat ik als de toekomstige VB uit een stereotiep gezin 
kwam. Een gescheiden VB of een holebi waren zeker uit den boze geweest.

Ik ben een gelukkige VB geweest, al waren er natuurlijk ups en downs. Het is 
een aanrader, zeker als je 30 jaar of ouder bent. Je kunt veel leren van en over de 
jeugd want je bent je eigen tijd zo snel vergeten.

Walter Gerousse 
Oud-VB Chiro Kaart-Jongens uit Brasschaat
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1999
‘Een passe-partout-VB bestaat niet.’

‘VB als ruggensteun, confrontatiefiguur, bruggenbouwer en 
inspirator (het pastorale indachtig en dit bespreekbaar maken).’

‘Als een oudere vriend van de leidingsploeg kan hij vanuit de 
eigen kijk op het Chirogebeuren de groep ‘begeleiden’.’
(Bron: ‘Het Groepsleidingsboek’, editie 1999)

1987
‘Wij denken dat het getuigenis van een volwassene in de ploeg 

op dit vlak van onschatbare waarde kan zijn: hij is niet alleen 

iemand die jongeren kan helpen en stimuleren om nu al wat te 

betekenen in de bredere samenleving, maar vooral leeft hij voor 

hoe Chiro in een volwassen leven concreet vertaald kan worden.

‘Een groep zonder VB mist iets. Op termijn kan dit gemis zelfs 

dodend zijn voor het leven van de groep.’

‘VB als ruggensteun, confrontatiefiguur en brugfiguur.’

‘Pastorale opdracht van de volwassene: hij leeft voor, taboes 

omtrent geloof in de leidingsploeg doorbreken, voorgaan bij 

bezinnings- en duidingsmomenten, hij is een weerspiegeling van 

hoe hij in zijn ware leven als gelovige probeert voor te gaan.’

‘VB is prioritair de begeleider van de leidingsploeg. Daar ligt zijn 

grote opdracht.’

(Bron: ‘Volwassen begeleiding in de Chiro’, een brochure van Chirojeugd 

Vlaanderen)
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Een laatste argument voor een VB is dat een Chirogroep 
nood heeft aan materiële en concrete ondersteuning. Bij 
concrete problemen heeft een leidingsploeg bijvoorbeeld 
niet altijd een pasklaar antwoord en dan kan een VB 
helpen. Hij of zij weet bijvoorbeeld vaak iets meer af van 
verzekeringen, kan met een aanhangwagen rijden, kent 
een loodgieter die weleens naar de lekkende verwarming 
van de tito’s kan komen kijken, enz.

Met andere woorden: een VB kan een unieke bijdrage 
leveren aan leidingsploegen die nood hebben aan een 
ruggensteun, aan confrontatie, aan een bruggenbouwer of 
aan een inspirator.

Waarom pleit Chirojeugd Vlaanderen voor een VB? Waar
om zouden jullie met je groep voor een VB kiezen? De VB 
is ooit in het leven geroepen om bepaalde redenen, maar 
de geschiedenis alleen is niet altijd het sterkste argument.
Er zijn nog andere, hedendaagse en belangrijker voorde
len die een VB biedt aan een groep. De VB kan een aantal 
taken opnemen of rollen invullen die niet zo gemakkelijk of 
evident zijn voor gewone leiding.

Om te beginnen heeft een leidingsploeg nood aan impul
sen. Een groep kan bijvoorbeeld problemen hebben met 
inhoudelijk vergaderen, groepsleiding moet hun weg wat 
zoeken in de ‘grote Chiro’, een leider of leidster wil een 
gesprek aangaan met een bepaalde ouder maar durft niet 
goed, een groep gaat bergaf en heeft ruggensteun nodig ... 
In zulke gevallen kan een VB de nodige impulsen geven, 
maar dan liefst wel in overleg met de groepsleiding.

Een VB kan ook een interessante gesprekspartner zijn in 
discussies of gesprekken met ouders of met derden. Het 
blijft wel de taak van de leidingsploeg om zulke gesprek
ken voor te bereiden, te organiseren of te leiden. De VB 
kan hier een bemiddelende rol hebben, zowel naar bui
tenstaanders toe als naar de leidingsploeg. Het is jammer, 
maar soms aanvaarden of respecteren mensen eerder iets 
als het uit de mond van een (ietwat oudere) VB komt.

Verder kan een VB feedback geven aan leiding over hoe ze 
bezig zijn met Chiro. Dat betekent niet dat de VB functi
oneringsgesprekken moet houden, een evaluatie moet 
maken van de hele groep of de bivakprogramma’s moet 
keuren. We bedoelen eerder dat de VB, door die ‘andere’ 
positie, de leiding een spiegel kan voorhouden. Een VB kan 
bijvoorbeeld, op vraag van en samen met de groepsleiding, 
mee op zoek gaan naar geschikte methodieken voor de 
halfjaarlijkse evaluatie.

We kwamen zelf niet uit een Chirogroep en wilden dus ook zo 
weinig mogelijk zelf sturen. We wilden wel een gezellige plaats 
bieden om te vergaderen en – als erom gevraagd werd – onze 
mening geven. Daarnaast boden we hulp en steun bij allerlei 
activiteiten: groepsfeest, dropping, misvieringen, zoeken naar een 
bivakplaats, enz.

We hebben voor de tijd en energie die we in de Chiro staken 
ook veel teruggekregen. Vooral de gezellige, soms lange 
en openhartige babbels ná de leidingskring, bij een lekker 
worstenbroodje, zullen we nooit vergeten.

André en Greta Van der Donck-Peeters 
Chiro Pako-Me uit Nijlen

Waarom een VB?
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Het is heel belangrijk dat je je als Chirogroep blijft afvra
gen wat die proost nu voor meerwaarde heeft voor jullie, 
niet alleen in de beginperiode maar elk jaar opnieuw. Dat 
geldt natuurlijk ook andersom: ook de proost moet zijn of 
haar opdracht telkens in vraag stellen.

Waarom een proost?

WAT IS EEN PROOST?
Een proost is dé persoon op wie je als leiding en VB een 
beroep kunt doen om je op weg te zetten bij alles wat met 
zingeving te maken heeft. Hij of zij heeft altijd wat concreet 
materiaal achter de hand om een bezinning, een gesprek, 
een viering of een leuk duidend moment vorm en inhoud te 
geven. Het blijft wel de leidingsploeg die – net zoals voor 
alle andere Chirozaken – verantwoordelijk is voor de ma
nier en de momenten waarop de groep aan zingeving doet. 
Je moet bijvoorbeeld geen eucharistieviering houden op 
Christus Koning om je proost een pleziertje te doen maar 
wel omdat je er als leidingsploeg voor kiest.
Een proost is ook dé persoon op wie je kunt terugvallen als 
het even moeilijk gaat. Of het nu gaat over een probleem 
in de leidingsploeg, een oma die gestorven is, een leider 
die zwaar ziek is of als je gewoon je hart eens wilt luchten: 
een proost kan een luisterend oor bieden.

Een proost hoeft niet per se een priester te zijn. Het kan 
even goed een pastoraal medewerker of medewerkster 
zijn, of misschien zelfs iemand bij wie je je met je groep 
gewoon goed voelt en bij wie je net iets meer diepgang 
ervaart. Het moet vooral een vertrouwenspersoon zijn, 
iemand bij wie je je veilig voelt. Er moet een vertrouwens
band zijn tussen de leiding, de VB en de proost – anders zit 
je niet op dezelfde golflengte.

WAT IS EEN PROOST NIET?
Als je een proost wilt, moet je daar bewust voor kiezen. 
Een priester mee aansluiten omdat dat nooit anders 
geweest is, daar heb je met je groep niets aan. Een proost 
is ook niet de man of vrouw die uit een doosje te voorschijn 
springt als er eens een viering of duiding georganiseerd 
moet worden, die even zijn of haar nummertje doet en dan 
weer de doos in mag. Het is ook niet iemand die de pasto
rale en liturgische touwtjes stevig in eigen handen houdt.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN PROOST? 
WAT IS DE MEERWAARDE?
Misschien vraag je je wel af waarom jullie zouden kiezen 
voor iemand die zich enkel met zingeving bezighoudt. Wij 
zijn ervan overtuigd dat zingeving een belangrijk thema is 
in de Chiro, dat niet alleen te vinden is in de tekstboeken of 
vieringen.
Het is natuurlijk niet voor iedereen evident om een dui
ding of viering in elkaar te boksen of om een inhoudelijk 
gesprek op gang te brengen op een leidingskring. Daar
om kan het goed zijn dat er iemand is die af en toe helpt 
om inhoudelijke thema’s naar boven te brengen, iemand 
die wat ‘specialist’ is in die dingen. Die persoon kan ook 
helpen om dat woord ‘zingeving’ wat van z’n zware gewicht 
te verlossen, en met wat frisse ideeën tegengewicht kan 
geven voor mistoestanden en vastgeroeste gewoonten.

EEN KLARE KIJK OP JE VB /  11 10 /  EEN KLARE KIJK O P J E  V B



zijn ook een aantal zaken die een VB beter niet zou doen. 
Bij het opstellen van deze brochure was ons uitgangspunt:

Chiro moet gemaakt worden door jongeren voor 
jongeren, en zij dragen dan ook de eindverant-
woordelijkheid. Zij krijgen kansen om zich te ont-
plooien, om fouten te maken en hieruit te leren.

De taak die de VB krijgt, moet zo goed mogelijk beant
woorden aan de verwachtingen van de leiding én van 
de VB. Zijn of haar rol is daarbij in de eerste plaats een 
partnerrol. Een VB gaat mee in de wereld van die jongeren 
staan, met respect voor hun groei en eigenheid. De VB 
treedt niet op de voorgrond, neemt geen eindverantwoor
delijkheid, maar maakt een vlot samenspel in de leidings
ploeg meer mogelijk. We willen benadrukken dat we een 
beschrijving geven van een vrij ideale situatie. De opdracht 
die we jullie willen meegeven (en daarmee bedoelen we 
zowel de leidingsploeg als de VB), is dan ook om eens na 
te gaan hoe het eraan toegaat in jullie eigen groep. Als de 
rol van jullie VB sterk afwijkt van wat beschreven staat in 
deze brochure, is dit een kans om eens kritisch te bekijken 
waarom er andere keuzes gemaakt zijn en – belangrijker – 
of de beide partijen er zich inderdaad goed bij voelen.

  Ook de keuze voor een proost moet een doordachte 
keuze zijn of worden. Misschien speelt er al jaren iemand 
voor proost in de ploeg, maar wil je het eens anders aan
pakken? Met spelen bedoelen we dat je niet sowieso moet 
terugvallen op een geestelijke als proost. Een parochiaal 
medewerk(st)er of zelfs iemand uit de leidingsploeg kan 
die taken op zich nemen en af en toe eens stilstaan en 
nadenken. Ook de VB kan zich in die rol misschien wel 
vinden.
Een doordacht en uitgebreid profiel kan al heel wat narig
heid wegwerken voor de toekomst. Samen rond de tafel 
gaan zitten met de (misschien wel) proost in spe is zeker 
een must. Uiteindelijk is het de leidingsploeg die zich goed 
moet voelen met een proost bij hen aan tafel.

De rol van de VB/proost

EEN NATIONAAL PROFIEL VOOR 
VB’S EN PROOSTEN

   Het zou misschien wel fijn zijn als je naar het natio
naal secretariaat kon bellen met de vraag om ‘het ideale 
VBprofiel’ op te sturen, of als je de beschrijving van de 
perfecte VB zomaar van de Chirosite kon downloaden. Op 
www.vaticaan.com zou er dan een link naar vacatures voor 
proosten kunnen staan, zodat je daar inspiratie kunt op
doen, of de Belgische bisschoppen zouden in hun bureau
lade zo’n proostprofiel hebben liggen.

De vraag is: welke zot (lees VB/proost) zou in zo’n profiel 
willen passen, of welke Chirogroep zou het willen ge
bruiken? Niemand, vrezen wij. Zo’n ‘nationaal VBprofiel’ 
bestaat trouwens niet.
Een profiel, een beschrijving van alle eigenschappen die 
iemand tot de ideale VB maken, is eigen aan de groep. 
Meer nog, het is zelfs afhankelijk van de leidingsploeg 
van het moment. De samenstelling van je leidingsploeg, 
bepaalde (of net geen) problemen in de groep, een voorge
schiedenis van een VB die je liever kwijt dan rijk was: dat 
zijn allemaal factoren die meespelen in de verwachtingen 
ten aanzien van een VB.

Zelfs al bestaat er geen ‘nationaal profiel’, toch denken we 
dat er een richting is binnen de Chiro. We doen aan Chiro 

en dat betekent iets heel precies. We zijn geen hand
boogschietvereniging, geen politieke partij. We zijn een 
jeugdbeweging, gemaakt door en voor jonge mensen. Wij 
zorgen er die bijna wekelijkse namiddag voor dat kinderen 
en jongeren op een ongedwongen manier samen spelen 
en leven. Wij willen spelen en goed met elkaar leven, en 
niet een bepaald productieniveau halen, de beste tijd lopen 
of zelfs niet de beste punten halen. Dat maakt ons vrij 
uniek in het vrijetijdsaanbod.

   We zijn een beweging met Christelijke roots, en soms 
is dat nog zichtbaar. Sommige groepen kiezen ervoor om 
een Chiroviering te houden rond Christus Koning, of een 
gebed te doen voor het eten op kamp. Andere groepen 
kiezen er bewust voor om dat niet meer te doen. Beide 
keuzes zijn prima. Je kiest als leidingsploeg zelf een 
evenwicht tussen tradities en vernieuwing. Hou daarbij 
rekening met de kinderen die je bereikt.

VIER BASISPIJLERS
Jammer genoeg (of gelukkig maar) is het een onmogelijke 
taak om voor onbepaalde tijd in vaste regels te gieten wat 
een VB moet zijn of doen. Veel hangt af van de eigen situa
tie. Elke Chirogroep heeft immers eigen tradities, accen
ten en gewoonten. Dat is dan ook de sterkte van de Chiro. 
Toch kunnen we een aantal basistaken onderscheiden. Er 
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belangrijk dat het jongeren zijn die verantwoordelijkheid 
dragen voor de administratie en de financiën. De VB mag 
daarbij natuurlijk wel helpen of ondersteunen, maar hij of 
zij moet in de eerste plaats supporter blijven. Een sup
porter kan niet in de plaats van een ploeg spelen, maar 
betekent wel een enorme steun.

Een VB is een confrontatiefiguur

Jonge mensen hebben een eigen kijk op het leven. Vaak is 
die visie nog niet af en kan ze nog verschillende wegen uit. 
Een VB kan leiding daarover bevragen: voor welke waar
den staan ze, waarom doen ze aan Chiro, waarom kiezen 
ze voor die bepaalde activiteit bij die afdeling, enz.? De VB 
kan in die gesprekken de zaak van een andere kant belich
ten. Eerlijkheid wordt hierbij ten zeerste gerespecteerd, 
als het maar niet te belerend overkomt. Een confrontatie
figuur kan soms bedreigend overkomen. Toch wordt het 
gerespecteerd als een VB voor zijn of haar mening uit
komt. Vergeet echter niet dat op het einde van het gesprek 
de mening van de groep telt en niet per se die van de VB.
Om de rol van confrontatiefiguur ten volle aan te kunnen, 
is een VB liefst wat ouder. Toch kiezen sommige Chiro
groepen voor een VB die erg jong is, vaak zelfs iemand 
die net gestopt is als leiding. Dat vinden we jammer. Zo 
iemand staat nog half zelf in de ploeg en zal moeilijker 
een confrontatiefiguur kunnen zijn: hij of zij zal moeilijker 
afstand kunnen nemen en bewaren.

Een VB/proost is een bruggenbouwer

Jongeren en volwassen, het klikt niet altijd even goed. 
Wederzijdse vooroordelen, misverstanden en conflicten 
maken het samenspel en de dialoog soms moeilijk. Een 
VB kan als volwassene dan ook een belangrijke tussen
persoon zijn bij conflicten of bij het opbouwen van relaties. 
Ouders bellen liever naar een volwassene, de VB heeft 
meer begrip voor de standpunten van de gemeente, enz.
Toch is een VB maar een bruggenbouwer: eens de brug 
gebouwd of hersteld is, zit de taak erop. De normale 
contacten tussen buren, parochie, gemeente, ouders, enz. 
moeten via de jongeren zelf kunnen gebeuren. Het is goed 
dat ongeruste ouders naar de VB telefoneren om proble
men aan te kaarten, maar het is nog beter dat die hen in 
eerste instantie aanspoort om ook contact te zoeken met 
de groepsleiding of de betrokken leiding.
Een VB kan een leidingsploeg ook wijzen op het belang van 
een goed netwerk: een Chirogroep mag geen eilandje zijn. 
De VB kan dan helpen om nieuwe bruggen te bouwen naar 
het gewest, de parochie, de KWB, enz.

  Ook een proost kan optreden als bruggenbouwer 
als er conflicten zijn of om de relatie met de parochie te 
versterken. We zijn ons er wel van bewust dat in verschil
lende Chirogroepen hier het schoentje wringt: “De lokalen 
zijn van de parochie dus zijn we moreel verplicht om de 
proost erbij te nemen.” Breng eens ter sprake wat jullie 

In de rol van de VB kunnen we – los van hoe ze ingevuld 
worden – vier basispijlers onderscheiden, vier aspecten 
van de VBtaak.

Een VB is een ruggensteun

Dat onze VB veel betekent voor onze ploeg, staat als een paal 
boven water, maar wát ze precies betekent, dat is moeilijk te 
omschrijven. Je kunt het een beetje vergelijken met informatie 
die ‘tussen de regels’ geschreven staat: niet echt duidelijk op de 
voorgrond, maar wel altijd aanwezig, vaak van een grote waarde. 
Zo kan onze VB alles plotseling weer opentrekken als discussies 
in de leidingsploeg vastlopen. Ze biedt vaak een ander perspectief, 
wat vooral handig is bij interne conflicten.

Voor mij als groepsleiding is onze VB ook een beetje het 
controlepaneel: iemand die volgt wat we allemaal doen, het 
positieve waardeert en benadrukt, en helpt voorkomen dat we 
grove steken laten vallen. Zij is degene die je op voorhand even 
raadpleegt als je niet goed weet hoe het verder moet.

Kortom: onze VB is de voortdurende ruggensteun die een stevige 
stelling wordt tijdens de lastige momenten.

Nele D’Hollander 
Groepsleidster Chiro Sint-Agnes uit Stekene

Een leidingsploeg is vaak een bonte bende die samen 
ploeg probeert te vormen en samen heel wat verantwoor
delijkheden opneemt voor kinderen en jongeren. De VB 
kan hen steunen in dat ploeg vormen, bij hun taken en als 
individu.

 ➔ De VB probeert zich neutraal op te stel
len binnen de ploeg, en kan zo conflicten en 
spanningen beter ter sprake brengen.

 ➔ In de taken die opgenomen worden, kan de VB een 
grote ruggensteun zijn. Hij of zij zet de goede din
gen in de verf, maar durft ook de vinger op de won
de te leggen als er iets niet zo goed verlopen is.

 ➔ De leiders en leidsters zijn niet alleen jongeren binnen 
de Chiro, maar ook daarbuiten. De VB kan dan ook een 
vertrouwensfiguur zijn in de brede zin van het woord. 
We bedoelen niet dat elke VB sociaal assistent moet 
spelen, een luisterend oor kan al veel betekenen.

 ➔ Daarnaast probeert hij of zij specifiek de groeps
leiding te ondersteunen in hun taak.

‘Ruggensteun’ betekent niet dat de VB de leidingsploeg 
verlost van alle mogelijke problemen en een vangnet is 
voor al hun fouten. Het is een sterkte van de Chiro dat 
jongeren fouten mógen maken en daaruit kunnen leren. 
Als ruggensteun helpt de VB de leidingsploeg daarna wel 
weer overeind.
We bedoelen evenmin dat een VB alle praktische en 
administratieve taken naar zich toe trekt. Het is net heel 
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EEN TAAKOMSCHRIJVING VAN DE VB/PROOST
Misschien vraag je je af wat nu de concrete taken zijn 
van een VB/proost. Helaas zijn die moeilijk te benoemen. 
Deze brochure kan een hulp zijn om de concrete taken 
van jullie VB/proost in te vullen, in onderling overleg met 
de leidingsploeg. We denken wel dat een VB een deel van 
de ploeg moet zijn om de basistaken goed te vervullen. 
Daarom denken we dat het belangrijk is dat een VB/proost 
aanwezig is op leidingskringen, op het bivak, enz. Dat is 
niet om controle uit te oefenen, maar om al die dingen 
mee te beleven – zij het ergens op de achtergrond – en zo 
deelgenoot te worden van het Chiroverhaal. Hij of zij moet 
veel aanwezig zijn zonder de spilfiguur te zijn. Er moet 
zonder twijfel een band zijn tussen de VB/proost en de 
leidingsploeg.

Als je me zou vragen wat de taken zijn van onze VB’s kan ik 
ze gewoon opsommen of gaan kijken in het profiel dat we als 
leidingsploeg maakten bij onze zoektocht. Maar als je me vraagt 
wat ze écht voor me betekenen, zijn dat weer helemaal andere 
dingen.

Ze zijn eigenlijk nét dat tikkeltje meer dan gewoon. Ik kan 
helemaal op hen rekenen. Ik kan altijd bij hen terecht als ik 
met iets zit. Kleine maar ook grotere problemen gaan ze niet uit 
de weg. Ze confronteren me ook geregeld met een andere kijk 
op de zaak. Ze hebben een eigen mening maar zullen die niet 
doordrukken als de enige juiste. Hun deur staat altijd voor me 
open. Eigenlijk kan ik het een beetje omschrijven als een moeder- 
en een vaderfiguur voor mij en voor de leidingsploeg.

Maarten Swerts 
Groepsleider Chiro Driehoek uit Brasschaat

van een proost verwachten, en bekijk of daaraan voldaan 
kan worden. Stel eventueel voor om samen met de huidige 
proost op zoek te gaan naar iemand anders, bijvoorbeeld 
iemand van het parochiaal team. Een proost zonder meer 
aan de deur zetten is niet zo’n goed idee: de relatie met de 
parochie is en blijft belangrijk.

Een VB/proost is een inspirator

Een VB/proost zal mee zoeken naar visie, waarden en zin 
in Chiro. Als het eens te veel wordt tijdens de werking, of 
als het thuis of op het werk eens wat minder gaat, dan kan 
de VB er als inspirator staan. Zijn of haar enthousiasme, 
een leuke babbel, een schouderklop of positieve feedback 
op een spel dat toch niet voor 100 % gelukt was, werkt 
zeker inspirerend voor een leidingsploeg.
De VB kan niet de superprobleemoplosser zijn, maar als 
jongeren weten dat er iemand is bij wie ze bij een tegen
slag terechtkunnen voor een goed gesprek, een evaluatie 
of om een oplossing te zoeken, zullen ze sneller de moed 
hebben om moeilijke stappen te zetten.
Af en toe onze klok eens stilzetten of terugdraaien om te 
evalueren en er daarna sterker uit te komen, praten over 
gevoelens bij het voorbije bivak, stilstaan bij de waarden in 
de Chiro, eens laten horen hoe goed de leiding wel bezig 
is, zijn dingen die inspirerend werken bij de jongeren.
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Valkuilen

Het gebeurt weleens dat:
 ➔ een VB eerder te veel doet dan te weinig. Dat kan 

een poging zijn om alles te controleren en in de 
hand te houden, maar meestal gebeurt het ge
woon in een bui van overenthousiasme.

 ➔ een proost snel te veel wil bereiken met een leidings
ploeg. De kans bestaat dan dat de ploeg vlugger de 
neiging heeft om af te haken dan dat ze samen willen 
bouwen aan een Chirogroep met haar eigen waarden.

We denken dat dit een gevaar inhoudt en we willen 
hiervoor waarschuwen. Sommige valkuilen zijn voor een 
aantal VB’s niet te ontlopen, wat het de leidingsploeg heel 
moeilijk kan maken. We zetten die even op een rijtje. Zo 
kunnen zowel de nieuwe VB als de bestaande VB die wil 
nadenken over zijn of haar rol, én de groepsleiding dit in 
hun achterhoofd houden.

DE INTRIGANT
Zichzelf opdringen om VB te worden van de groep.

De nood aan een VB moet door de groep zelf aangevoeld 
worden. Alleen als de hele ploeg het erover eens is dat de 
VB een meerwaarde is voor die Chirogroep kan er een VB 
gezocht en aangesteld worden.
De keuze wie die taak zal invullen, wordt door de ploeg 
gemaakt. Een VB biedt zichzelf niet aan, hij of zij wordt 
gevraagd.

DE SPELMANIAK
Al eens een leidingskring overslaan maar toch naar de 
werking komen.

Het is natuurlijk goed om tijdens de werking een kijkje 
te nemen bij de Chirogroep, maar dat mag zeker niet de 
hoofdbekommernis worden van de VB. Aanwezigheid op de 
leidingskring is veel belangrijker dan eventueel meedoen 
of aanwezig zijn tijdens de activiteiten. Een VB is er in de 
eerste plaats voor de leiding.

DE ACCOUNTANT
Taken op zich nemen (kas, verzekering, papieren) om op die 
manier van alles op de hoogte te zijn.

De VB heeft eerder een ondersteunende functie. Het is ze
ker niet de bedoeling dat de VB de teugels in handen houdt 
binnen de leidingsploeg. Hij of zij kan een taak opnemen 
als lid van de leidingsploeg, maar we raden ten stelligste 
aan om die taak of taken jaarlijks weer in vraag te stellen. 
Het is niet zo dat bepaalde taken sowieso bij de VB horen. 
Het is ook niet gezond als iemand zich taken toeeigent 
“omdat hij of zij die toch al zo lang doet”. De taken zijn in 
de eerste plaats voor de leiding, een VB kan aanvullend en 
ondersteunend werken.

In het voorgaande hebben we de vier basistaken van een 
VB geschetst. Natuurlijk zullen jullie hier heel wat concre
te invullingen aan gekoppeld hebben. Misschien bereidt de 
VB samen met de groepsleiding de leidingskring voor of 
zorgt hij of zij voor verjaardagskaarten of ...

  Misschien zorgt de proost wel voor een stil momentje 
op de leidingskring of kan hij of zij de leiding weleens aan 
het denken zetten over dingen waar we anders nooit bij 
stilstaan.
We willen nog eens benadrukken dat die eigen invullingen 
gemaakt moeten worden in onderling overleg.
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DE VETO-VB
Een veto stellen en dreigen op te stappen als de besluiten 
niet voldoen aan de verwachtingen. Ervan overtuigd zijn 
dat een volwassene vanuit zijn of haar levenswijsheid een 
besluit kan blokkeren.

Overleg 
vraagt vaak 
veel tijd. Het 
is niet kiezen 
voor de gemakkelijkste 
weg. Toch is die manier 
van werken vaak de 
meest duurzame. 
Enkel door samen 
te overleggen kun 
je tot een resul
taat of besluit 
komen waarin 
iedereen zich 
kan herkennen. 
Het gebruik van 
een veto is louter 
gebaseerd op macht 
en past niet in een 
democratisch geïnspi
reerde beweging als de Chiro.

DE VB VOOR HET LEVEN
Als VB ontgoocheld zijn over de leidingsploeg van de tweede 
generatie, zij die jou niet gevraagd hebben en met wie je 
geen gemeenschappelijk verleden hebt. De VB is zelfs zo 
vanzelfsprekend dat hij of zij de enige constante is in de 
groep.

Na ongeveer vier à vijf jaar heb je te maken met een 
leidingsploeg die niet zelf voor een VB gekozen heeft. Ook 
zij hebben het recht om de VB en de VBtaak te bevestigen 
of af te schaffen. Een VB moet erover waken zichzelf niet 
voorop te stellen. Wij raden aan om jaarlijks die functie 
te evalueren. Afgewezen worden hoort daarbij. Zo is er 
misschien een opening voor een andere VB, beter dan dat 
de groep besluit voortaan zonder VB verder te gaan. Met 
regelmaat een evaluatie houden, geeft beide partijen de 
kans om voorvallen bespreekbaar te maken. Het is goed 
dergelijke evaluaties ook te houden als er geen vuiltje aan 
de lucht is. Enerzijds kan de leidingsploeg haar VB dan 
bevestigen, goede initiatieven onderstrepen of lichtjes 
bijsturen. Anderzijds is er een traditie ingezet (of wordt 
die in stand gehouden) voor die momenten wanneer het 
minder goed gaat. Door afspraken over evaluaties en ter
mijnen op voorhand vast te leggen, kan evalueren een pak 
eenvoudiger worden.

DE VERTEGENWOORDIGER
Als VB de vertegenwoordiging doen in alle parochiale en 
gemeentelijke vergaderingen. 

Ook naar buiten toe moeten jongeren zelf hun verantwoor
delijkheid opnemen. Als de leiding het belangrijk vindt 
om vertegenwoordigd te zijn in de een of andere raad, dan 
is het aan hen om daar iemand van de leiding naartoe te 
sturen. Een VB kan die vertegenwoordigers ondersteunen, 
maar neemt hun aanwezigheid niet over.

BIG BROTHER
Als VB in je eentje de leidingskring, de weekends of de vie-
ringen voorbereiden om zeker te zijn dat het goed zal zijn.

De VB kan hier opnieuw ondersteunend werken, maar het 
is zeker niet de bedoeling om al die gebeurtenissen zelf 
vorm te geven. Het moeten resultaten worden van een 
samenwerking tussen verschillende mensen, waarbij de 
VB wel een inbreng kan hebben.

DE BLOKVORMER
Mogelijke blokvorming met groepsleiding (of eventueel met 
zoon of dochter in de ploeg). Een dergelijke VB overloopt de 
leidingskring al op voorhand met een groepje uitverkorenen.

Tijdens ‘vergaderingen’ voor of na de leidingskring, waar
van geen openlijk verslag gemaakt wordt, kunnen er geen 
besluiten genomen worden. Informele contacten mogen 
er zeker zijn (en zijn zelfs wenselijk) maar mogen niet 
bepalend zijn voor het reilen en zeilen binnen de leidings
kring. Blokvorming werkt altijd negatief, zeker op termijn. 
Werken aan een ploeg waarin iedereen evenwaardig is, zal 
meer vruchten afwerpen.
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DE KLUSSER
Zich op bivak nuttig willen maken, helpen bij de kookploeg 
en zich uitleven als klusjesman of -vrouw.

De taak van VB ten volle uitvoeren is op zich al een hele 
klus. Economisch nuttig zijn is helemaal geen vereiste. Op 
bivak voelt een VB zich misschien een beetje een toerist, 
maar met de leidingsploeg kan duidelijk afgesproken 
worden wat de taak van de VB op bivak kan inhouden: veel 
observeren, inspringen waar nodig en waar gevraagd. 
Vooral leiding bemoedigen is een ideale taak op bivak.

DE RODDELAAR
Als VB genieten van het vertrouwen dat je krijgt van de 
verschillende mensen uit de leidingsploeg, en wat je te 
weten komt onmiddellijk doorvertellen aan degenen die het 
‘moeten’ weten.

Het functioneren van een VB staat of valt met het ver
trouwen dat hij of zij krijgt van de leidingsploeg én van de 
verschillende leiders en leidsters afzonderlijk. Als leiding 
voelt dat dat vertrouwen misbruikt wordt, zullen ze aan de 
VB niets meer vertellen. De vertrouwensrelatie is kapot.

DE VB ALS CHIRO-HUISDUIF
Als VB te weinig tijd hebben voor het eigen gezin.

Het gezin van de VB moet op de eerste plaats blijven 
staan. Het wordt pas echt leuk als mensen als koppel 
het engagement opnemen. Dat hoeft niet noodzakelijk te 
betekenen dat ze alles samen volgen. Wel is het belangrijk 
dat de VB bij de partner een klankbord vindt voor hetgeen 
hem of haar drijft in de Chiro. Het is ook belangrijk om de 
kinderen te betrekken bij het engagement. Het VBgezin 
zal een beetje een open ‘thuis’ worden. De andere gezins
leden hebben ook het recht om hierover hun zegje te doen.

DE “IN MIJN TIJD WAS ‘T BETER”-VB
Vinden dat het vroeger beter was of dat de Chirogroep het 
best alleen kan rooien.

Vergelijken maakt ongelukkig. Ofwel voelt de VB zich ont
goocheld, ofwel voelt hij of zij zich de meerdere. Geen van 
beide gevoelens zijn positief. Daarom is het belangrijk deel 
te nemen aan vormingsinitiatieven. Het is belangrijk om 
te weten wat de visie van de Chiro is, om het jaarthema te 
kennen, en om de Spiegelteksten te begrijpen. Onbekend 
is onbemind, ook binnen de Chiro.

DE PAMPER-VB
Iemand die lang in leiding gebleven is, er net uit gestapt is 
als leiding en meteen VB wordt.

Je laat er best enkele jaren over gaan voor je het engage
ment van een VB aanneemt. Zo kun je afstand nemen van 
de ploeg en zonder vooroordelen die taak opnemen. Men
sen die niet losgekomen zijn van hun eigen groep hebben 
het vaak moeilijk om een kritische houding aan te nemen. 
Het gevaar is reëel dat zo’n VB te veel reflecteert op de 
eigen, nog maar net voorbije Chirotijd.
Bovendien bekijken leidingsmensen een VB vanuit de ervarin-
gen die ze met hem of haar gehad hebben. Hoe goed die ook 
kunnen zijn, ze zijn nooit vernieuwend. Het is daarom goed 
een tijdje uit de groep te stappen. Zorgen voor voldoende 
vernieuwing houdt vaak ook in te kunnen wachten tot er een 

nieuwe leidingsploeg is.
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Hoe vind je een VB?

START OP TIJD MET JE ZOEKTOCHT
 ➔ Voorzie een ruime periode om een nieuwe VB te zoe

ken (zo’n zes à twaalf maanden). Het duurt wel even 
voor je de eerste kandidaat aanspreekt. De kandi
daten moeten ook telkens wat bedenktijd krijgen.

 ➔ Hou er rekening mee dat het soms een hele 
tijd duurt voor je uiteindelijk iemand vindt.

BEGIN MET EEN PROFIEL TE SCHETSEN
 ➔ Stel een lijst op met de eigenschappen die volgens 

jullie leidingsploeg essentieel zijn bij een VB en 
welke eigenschappen zeker niet. Maak hierbij een 
onderscheid tussen de effectieve taken en de ei
genschappen die je graag bij een VB zou zien.

 ➔ Besteed hier gerust flink wat tijd aan, een VB draait 
immers een hele tijd mee in jullie leidingsploeg.

 ➔ Het is belangrijk dat je met de volledige lei
dingsploeg achter dat profiel staat.

 ➔ Bespreek of je liever een man of een vrouw hebt als 
VB, of beide. Misschien hebben jullie een koppel voor 
ogen, of zoeken jullie net twee mensen los van elkaar. 
Dat kan een keuze zijn van de leidingsploeg, of het 
kan een vraag zijn van nieuwe (potentiële) VB’s.

 ➔ Wat niet zou mogen ontbreken in een pro
fiel is het aantal jaar dat jullie vooropstellen 
dat een VB de taak op zich zal nemen. Uiter
aard is die termijn jaarlijks te herzien.

KANDIDATEN OPNOEMEN
 ➔ Kandidaten kunnen in verschillende kringen gezocht 

worden. Het meest voor de hand liggende is mis
schien wel de oudleiding, mensen met roots in de 
Chirogroep. Dat is niet noodzakelijk de beste oplos
sing, maar de emotionele band met en de blijvende 
bezorgdheid om de groep kunnen een extra troef 
zijn. Anderzijds heeft oudleiding die al eventjes uit 
de ploeg is wel al wat meer afstand genomen.

 ➔ Ook in de kring van ouders en kookouders is de 
verbondenheid met de groep al aanwezig. Hou 
er bij mensen met oudere kinderen wel reke
ning mee dat die kinderen samen met hun moe
der of vader in één leidingsploeg zullen zitten.

 ➔ Er zijn geen grenzen bij de keuze van de VB: mensen 
uit de parochie, uit de buurt, enz. Iedereen die belang
stelling heeft voor het jeugdwerk, enthousiast is en 
niet kijkt op een schouderklopje meer of minder (rug
gensteun), en die mensen bij elkaar brengt (bruggen
bouwer), komt in aanmerking. Iemand die het reilen 
en zeilen van de groep en haar leiding op een goeie 
manier in vraag durft te stellen (confrontatie figuur), 
kan een meerwaarde zijn voor de leidingsploeg.

De zoektocht naar een VB is bij ons binnen de leidingsploeg 
gegroeid. Dat onderwerp kwam ter sprake en de vraag werd 
gesteld of we een VB nodig hadden. Onze leidingsploeg zou de 
komende jaren wellicht grondig veranderen, dus vonden we het 
wel een goed idee om een continue waarde te hebben.

We stelden meteen een aantal verwachtingen op. Wat zouden we 
willen dat die VB doet? Wat voor iemand moet dat zijn? Wat zou 
de meerwaarde zijn van een VB? Toen we het daarover eens waren, 
ben ik als groepsleidster op zoek gegaan naar een aantal mensen 
die volgens mij aan ons profiel beantwoordden. Met die namen 
in ons achterhoofd hebben we op de leidingskring een aantal 

stellingen besproken om de verschillen tussen hen te bekijken. Op 
dat moment waren die mensen nog niet aangesproken.

Uit de vergadering bleek dat we een duidelijke voorkeur hadden 
voor één iemand. We hebben haar aangesproken, en na even 
twijfelen is ze eens naar een leidingskring gekomen om erover te 
praten. Na wat overleg zag ze het helemaal zitten.

Toen ze pas VB was, was het natuurlijk wat zoeken en aftasten, 
maar ondertussen loopt de samenwerking nog altijd heel vlot.

Joke Bekaert 
Oud-groepsleidster Chiro De Schakel uit Dadizele
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WACHTEN OP ANTWOORD
 ➔ Voor de kandidaat zal alles even moeten bezinken. Hij 

of zij moet de tijd krijgen om aan het idee te wennen 
en om te beslissen om al dan niet ja te zeggen.

 ➔ Ook jullie kunnen misschien nog even bedenktijd nodig 
hebben na jullie eerste gesprek. Willen jullie zeker 
verder met die VB? Past die persoon nog in het profiel?

 ➔ Spreek wel een termijn af. Het heeft weinig zin om een 
maand te wachten op een antwoord. Als die persoon 
nee zegt, moet je immers van voren af aan beginnen.

Bij een JA: uitnodigen op de volgende leidingskring
 ➔ Met de voltallige leidingsploeg kun je de kandidaat 

verwelkomen op de leidingskring: toasten geblazen!
 ➔ Als er voorwaarden aan het engagement ver

bonden worden, is het nodig om daarover 
met de leidingsploeg (dus zonder de volwas
sene) opnieuw een beslissing te nemen.

Bij een NEE: dan pas de volgende kandidaat contacteren
 ➔ De zoektocht naar een volgende kandidaat begin

nen terwijl de onderhandelingen met de eerste 
nog bezig zijn, zou van weinig respect getuigen.

 ➔ Als de eerste kandidaat uiteindelijk niet in aan
merking komt als VB, start de zoektocht op
nieuw, gewapend met nieuwe elementen.

Na het gesprek:
 ➔ Ga hoe dan ook het gesprek weer aan met de 

VB tot het besluit voor beide partijen vastligt.
 ➔ Het komt erop neer dat zowel de kandidaat als 

de leidingsploeg zich na de positieve of negatie
ve beslissing goed in hun vel moeten voelen.

Hier volgt een voorbeeldje van hoe zo’n profiel er kan 
uitzien. Het is niet het nationale VBprofiel (dat bestaat 
namelijk niet echt), maar je kunt het wel zien als een 
leidraad. Vul aan of schrap waar nodig.

KANDIDATEN TOETSEN OF ZE AAN 
HET PROFIEL VOLDOEN

 ➔ Een VB die alle kwaliteiten heeft die in jullie ‘va
cature’ staan, zul je niet onmiddellijk vinden. Geef 
jullie kandidaat voldoende kansen om te groeien in 
het VBzijn. Wanneer ploeg en VB elkaar voldoende 
ruimte en respect geven, krijgt vernieuwing een kans.

ZIET IEDEREEN DE VB(‘S) ZITTEN?
 ➔ De meerwaarde die een volwassene aan de 

groep kan bieden, speelt nu een rol van be
tekenis. De beslissing kan genomen worden 
op de manier die vooraf werd bepaald.

CONTACTEREN
 ➔ Maak een afspraakje met de VB in spe.
 ➔ Vraag of jullie eens mogen langskomen om 

er eventjes over te praten, ook al zegt jul
lie kandidaat in eerste instantie dat hij of zij 
het niet echt ziet zitten om VB te worden.

DE GROEPSLEIDING GAAT OP 
HUISBEZOEK NAAR DE VB IN SPE

 ➔ Eventueel kan de ‘oude’ VB meegaan, tenmin
ste als je nog altijd op dezelfde golflengte zit.

 ➔ Na een korte kennismaking kunnen jullie het bes
te met de deur in huis vallen. Waarom zoeken 
jullie een VB (gebaseerd op jullie profiel)? Waar
om hebben jullie net hem of haar uitverkoren?

 ➔ Leg uit wat jullie van hem of haar verwach
ten (engagement). De ervaring van de hui
dige VB is hierin zeer belangrijk.

 ➔ Bespreek ook de praktische zaken. Komt de VB naar 
elke leidingskring, hoe en wanneer is hij of zij aan
wezig tijdens de werking, hoe zit het met het bivak?

 ➔ Vertel ook dat jullie weten dat het gezinsle
ven van de VB op de eerste plaats komt. Daar
om is het belangrijk dat een VB de volledige 
steun krijgt van zijn of haar huisgenoten.

 ➔ Vraag of je kandidaat zich in het profiel kan 
vinden. Zaken die wat moeilijk liggen, moe
ten bespreekbaar zijn. De nieuwe VB mag im
mers geen kopie zijn van de vorige.

 ➔ Als de volwassene weinig of geen banden (meer) 
heeft met de Chiro is het goed om iets te ver
tellen over het reilen en zeilen van jullie eigen 
groep en van de grote Chiro. Het jaarthema en de 
Chirowaarden zijn hier beslist op hun plaats.

 ➔ Je kunt wat informatie achterlaten: het Groepslei
dingsboek, een recente Dubbelpunt, het maand
blaadje van jullie Chirogroep, het adres van jullie 
website en Facebookpagina, deze brochure en de 
contactgegevens van de Groepsleidingscommissie.
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WIJ VRAGEN:

Basishouding

 ➔ Ruggensteun, bruggenbouwer, confron
tatiefiguur en inspirator willen zijn

 ➔ De drie pijlers van Chiro in zich dragen: in
nerlijkheid, rechtvaardigheid, graag zien

 ➔ Zowel een mama/papa als een vriend/
vriendin zijn voor de leidingsploeg

 ➔ Interesse hebben voor de leefwereld van jongeren

Vaardigheden

 ➔ Kunnen luisteren
 ➔ Durven afwachten
 ➔ Zich niet opdringen
 ➔ Rustig kunnen blijven, relativeren, 

 objectief zijn, kritisch klankbord zijn
 ➔ De leidingsploeg kunnen motiveren
 ➔ Eventueel kunnen bemiddelen bij 

 conflicten in de leidingsploeg
 ➔ Schouderklopjes geven/verwennen

Pluspunten

 ➔ (Chiro)ervaring
 ➔ In de buurt wonen
 ➔ Gekend zijn bij de ouders
 ➔ Grote auto met trekhaak

WIJ BIEDEN:

Taken

 ➔ Op de leidingskring en bij grote ac
tiviteiten aanwezig zijn

 ➔ (Indien mogelijk) mee op bivak gaan
 ➔ Een schakel vormen tussen lei

dingsploeg en kookploeg
 ➔ Meewerken aan public relations: ou

ders, netwerk, parochie, enz.
 ➔ Team vormen met groepsleiding
 ➔ Leidingsploeg steunen op maat
 ➔ Zichzelf willen vormen (groepsleidings en VBavon

den, Groepsleidingsweekend, VBdag, enz.)
 ➔ Algemene veiligheid mee in ‘t oog houden

Extralegale voordelen

 ➔ Een zotte vriendenhoop
 ➔ Soms wat gezaag, maar vooral veel sfeer
 ➔ Tientallen Chirokindertjes in je hart
 ➔ De gelegenheid om jong van hart te blijven
 ➔ Levenslange vriendschap

Het is heel belangrijk dat je eerst met de leidingsploeg 
doorpraat of een proost een meerwaarde kan zijn voor 
jullie groep. Pas daarna kun je op zoek gaan naar iemand 
die die taak op zich kan en wil nemen. Het gebeurt ook 
vaak dat iemand van het parochieteam de vraag aan de 
leidingsploeg stelt of hij of zij zich mee mag engageren 
in jullie werking – aan jullie de keuze of je dat aanbod 
aanvaardt of niet.

HOE BEGIN JE HIER NU AAN?
Eigenlijk kun je de leidraad van de zoektocht naar een VB 
volgen.
Bespreek bij je profiel van een proost duidelijk wat je van 
hem of haar verwacht (bijvoorbeeld aanwezigheid op de 
leidingskring, op bivak, enz.).
Betrek hier zeker ook je VB bij. Het is namelijk niet de 
bedoeling dat ze in elkaars vaarwater komen. Een proost 
is net een meerwaarde en kan zelfs de taak van een VB 
iets verlichten.

Ook bij de keuze van een proost zijn er geen grenzen: een 
pastoraal medewerker, iemand van het parochieteam, 
(godsdienst)leerkrachten, enz. Iedereen die belangstel
ling heeft voor het jeugdwerk, enthousiast is en niet kijkt 
op een schouderklopje (ruggensteun), en die mensen bij 
elkaar brengt (bruggenbouwer), komt in aanmerking. Ie
mand die het reilen en zeilen van de groep en haar leiding 
op een goeie manier in vraag durft te stellen (confronta
tiefiguur), iemand die net dat beetje meer kan betekenen 
( inspirator), kan een meerwaarde zijn voor de leidings
ploeg.

Bedenk bij je zoektocht dat een proost ten dienste moet 
staan van jullie groep en niet andersom. Als Chirogroep 
vraag je dat een proost jullie kan steunen en of je op hem 
of haar kunt rekenen. De leidingsploeg staat centraal, 
niet de proost. Heel de samenwerking staat of valt met 
de band die proost, VB en leidingsploeg hebben. Bij een 
stevige band is er vertrouwen van twee kanten en komen 
de gesprekken vanzelf.

Hoe vind je een proost?

EEN KLARE KIJK OP JE VB /  29 28 /  EEN KLARE KIJK O P J E  V B



Opvolging en evaluatie 
van de VB
De VB is een lid van de leidingsploeg én van de groepslei
ding, en heeft zoals elke leider en leidster een plaats en 
een taak in de ploeg. Ook al heeft hij of zij inhoudelijk een 
andere taak dan de groepsleiding, toch heeft hij of zij een 
leidende taak in de groep. Precies daarom is het aangewe
zen om de VB op te volgen en te evalueren.
De opvolging en de evaluatie van de VB worden niet zo ex
pliciet aangeraakt in Dubbelpunt, het Groepsleidingsboek 
of op de cursussen. De kans bestaat daardoor dat een VB 
minder vaak geëvalueerd wordt dan de leidingsploeg en de 
leiding. Daarom willen we er in deze brochure wél uitdruk
kelijk aandacht aan besteden.

WIE EN WAT?
De opvolging van de VB kan op verschillende niveaus 
gebeuren: binnen de groepsleidingsploeg en binnen de 
volledige leidingsploeg. Daarnaast heeft de VB zelf ook 
de verantwoordelijkheid om zijn of haar functioneren te 
evalueren.

Binnen de groepsleidingsploeg

De VB maakt deel uit van de groepsleidingsploeg. Daar 
heeft hij of zij een plaats naast de groepsleiding. Het is 
voor de leden van de groepsleidingsploeg belangrijk te 
weten welke taken de VB heeft en wat zijn of haar plaats 

binnen die ploeg is. Meestal zijn dat afgebakende taken: 
soms heel concreet (financiën, lokalen, contact met de pa
rochie), soms heel abstract (leidingsploeg ondersteunen, 
ruggensteun, confrontatiefiguur).

Voor de opvolging van de VB is het belangrijk een antwoord 
te formuleren op de volgende vragen:

 ➔ Moeten de taken van de VB nog altijd de
zelfde zijn als degene die aan het be
gin van de termijn afgesproken zijn?

 ➔ Hoe ondersteunt de VB de groepsleiding?
 ➔ Heeft de groepsleiding voldoende steun aan de VB?
 ➔ Is de VB zelf tevreden over zijn of haar ta

ken binnen de groepsleidingsploeg?
 ➔ Is de VB niet de feitelijke groepsleiding gewor

den? Indien wel, hoe is dat zo geëvolueerd?

Binnen de volledige leidingsploeg

Net zoals de leidingsploeg zichzelf opvolgt en evalu
eert, heeft ze een belangrijke taak bij de opvolging en de 
evaluatie van de VB. De leidingsploeg moet een antwoord 
formuleren op vragen zoals:

 ➔ Hoe ervaar je de VB in de leidingsploeg?
 ➔ Hoe ervaar je de inbreng van de VB in de leidingsploeg?
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 ➔ Hoe ervaar je de houding van de VB tegenover de 
leidingsploeg? Kan leiding bij de VB terecht zon
der het gevoel te hebben de ‘grote baas’ aan te 
spreken? Kan leiding voldoende vrij hun mening 
geven over hoe de VB zijn of haar rol vervult?

 ➔ Op welke manier geef je als leidings
ploeg de VB de juiste feedback?

De VB zelf

Memoires van een VB (deel 1)

Na een zeer gevulde Chirocarrière (tien jaar lid, vijf jaar leiding, 
vijf jaar kookvake) stonden er drie leidsters voor de deur met 
de vraag: “Wil jij VB worden in onze Chirogroep?” We kenden 
die meiden natuurlijk wel van het jaarlijkse bivak, maar toch 
werd er wederzijds gepeild naar verwachtingen. Samen werd 
besloten om die verwachtingen op papier te zetten en ik ging 
een engagement aan van één jaar. In de loop van dat ‘proefjaar’ 
werden de verwachtingen hier en daar bijgestuurd en werd die 
kortetermijnplanning omgezet naar een samenwerkingsverband 
tussen leidingsploeg, aspi’s en VB, voor een periode van drie jaar.

Waarom drie jaar? We gingen ervan uit dat na drie jaar de 
leidingsploeg er helemaal anders kan uitzien. De leiding die toen 
de criteria voor een goede VB op papier gezet heeft, is voor een 

groot gedeelte al verdwenen. De leiding van de volgende generatie 
heeft misschien wel andere noden.

Ook voor mezelf – als VB, als vader, als echtgenoot, als 
deelnemer in de parochiale activiteiten, als ... – was het goed 
een target te zetten. Zo wisten ook de mensen die mee-acteerden 
in mijn levensverloop dat op dit moment mijn (bijna) fulltime 
vrijetijdsleven opging aan Chiro!

Je hebt een voortdurende wisseling in je leidingsploeg, zodat er op 
regelmatige basis tijd vrijgemaakt moest worden om te evalueren.

Wim Van der Donck 
Oud-VB van Chiromeisjes Onze-Lieve-Vrouw uit Niel

Eigenlijk heeft de VB nog de grootste verantwoordelijkheid 
in het opvolgen en het evalueren van zijn of haar eigen rol 
in de groepsleidingsploeg en de leidingsploeg. Het is be
langrijk dat hij of zij voor zichzelf een duidelijk beeld vormt 
van de eigen taken.

 ➔ Doe ik nog wat we samen aan het be
gin van mijn termijn bepaalden?

 ➔ Neem ik een taak waar die ei
gen is aan wat Chiro betekent?

 ➔ Ben ik voldoende de ruggensteun, 
de confrontatiefiguur, enz.?

 ➔ Toets ik voldoende mijn rol en taak bij de 
groepsleiding en de leidingsploeg?

 ➔ Doe ik genoeg wat op de verschillen
de  momenten in het werkjaar nodig is?

Leden en ouders

Iedereen, ook kinderen en jongeren, hebben meningen en 
gevoelens over wat anderen wel en niet doen. Het is dus 
belangrijk om na te gaan in welke mate leden en ouders 
bij de opvolging van de VB betrokken worden. De belang
rijkste vragen die de leidingsploeg zich hier kan stellen, 
zijn:

 ➔ In welke mate moet dat formeel gebeuren?
 ➔ Hebben we voldoende aan de opgevan

gen klanken van leden en van ouders?

Het gaat vooral om de mogelijkheid van de leden (kinde
ren en jongeren) en ouders om met hun eigen ervaringen 
ergens terecht te kunnen. Uiteraard zullen de oordelen 
van beide groepen anders geformuleerd worden dan die 
van de leidingsploeg. De leidingsploeg moet een klankbord 
zijn voor beide groepen. Je moet dus zeker luisteren naar 
wat de ouders te vertellen hebben, maar de VB is er in de 
eerste plaats voor de leidingsploeg en wordt ook door hen 
geëvalueerd. Je mag als leidingsploeg niet vergeten dat 
ouders maar een derde partij zijn bij het evalueren van een 
VB.

De gewestploeg

De gewestploeg kan een rol spelen bij de beginsituatie en 
de eindevaluatie van de VB. Die ploeg neemt de evaluatie 
van de VB niet op zich, want zij hebben niet met hem of 
haar samengewerkt. De gewestploeg kan als derde partij 
wel een adviserende en opvolgende rol op zich nemen. 
Vooral als het niet lukt om de evaluatie binnen de leidings
ploeg vlot te laten verlopen, kan iemand uit de gewest
ploeg als objectieve waarnemer of bemiddelaar optreden.

Er kunnen dus verschillende partijen een rol spelen bij de 
evaluatie van de VB. Dat betekent niet dat je een groots 
opgezette evaluatie moet houden: de VB moet niet voor 
een ‘parlementaire onderzoekscommissie’ komen. Het is 
vooral belangrijk dat de leidingsploeg nadenkt over hoe de 
verschillende belanghebbenden gehoord kunnen worden 
en/of hoe ze mee kunnen nadenken over de rol van de VB.

WANNEER?
Een VB opvolgen en evalueren is sterk gebonden aan 
tradities die in een Chirogroep of in de leidingsploeg leven. 
Het is wel belangrijk om hier bij het begin van het werkjaar 
afspraken over te maken. In overleg met de groepsleiding, 
de leidingsploeg en de VB wordt vastgelegd welke rol de 
VB opneemt en hoe die concreet ingevuld wordt. Vanuit 
dat overleg kunnen er meteen afspraken gemaakt worden 
over de verdere opvolging.
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Als je op vaste momenten evalueert, gebeurt de opvolging 
vaak grondiger. Maar tegelijkertijd bestaat het risico dat de 
opvolging eerder pro forma gebeurt. Het is dan ook goed 
om zo’n evaluatiemoment grondig voor te bereiden (met 
de groepsleiding of op een leidingskring). Je kunt ook der
den aanspreken, zoals ouders of de gewestploeg. Neem er 
de tijd voor, zodat je zeker bent dat er ook iets uit komt.

HOE?
Wees gerust creatief bij het evalueren van de rol en de 
taken van je VB. Net zoals de evaluatie van de leidings
ploeg en de groepsleiding hoeft dat geen saai moment te 
zijn. Er zijn vele technieken om de evaluatie ludiek maar 
toch zinvol te maken. Op de Groepsleidingsweekends die 
de Groepsleidingscommissie organiseert, kun je een hoop 
goede evaluatiemethodieken leren kennen. Steek ook je 
licht eens op bij het regionale Chirosecretariaat, en kijk 
eens in de methodiekendatabank op chiro.be/methodie
ken.
Zoek een methodiek op maat van je groep. Het is voor 
jongeren niet altijd evident om kritiek te geven op een VB, 
zelfs al evalueer je hem of haar regelmatig, maar een goe
de methodiek maakt (opbouwende) kritiek mogelijk.

Ieder jaar houden we een leidingsevaluatie, zo halverwege het 
werkjaar. Zo weet iedere leidster of ze goed bezig is en of er ergens 
aan gesleuteld moet worden. Bij die evaluatie word ik ook ‘onder 

de loep genomen’, wat ik niet slecht vind.

Die evaluatie wordt ieder jaar in een ander kleedje gestoken, om 
voor wat afwisseling te zorgen. De groepsleidster bereidt dat voor, 
en als ze hulp wil, kan ze rekenen op mij of een andere leidster. Ik 
werd ook al eens geëvalueerd samen met de groepsleidster op het 
einde van het werkjaar.

Sinds dit jaar zijn er al zes nieuwe leidsters bij die mij eigenlijk 
niet gekozen hebben. Daarom vind ik het zeker belangrijk dat ik 
ieder jaar beoordeeld word. Eigenlijk komt het erop neer dat je na 
een evaluatie als leidingsploeg én VB moet kunnen zeggen of het 
goed is dat je nog VB blijft, of dat het beter is dat je stopt.

Veronique Louage 
VB Chiro De Schakel uit Dadizele

UITKOMSTEN
Na de evaluatie heb je als leidingsploeg een heleboel 
informatie over de rol en de taken van je VB. Het komt er 
dan op aan om met die informatie iets te gaan doen en om 
te bepalen waar jullie naartoe willen. Gaan jullie verder op 
de ingeslagen weg? Moeten jullie de koers wat bijsturen of 
moet het roer helemaal omgegooid worden?

Op kruissnelheid verder

Als zowel de VB als de leidingsploeg tevreden zijn over 
de samenwerking en over de rol en de taken van de VB 
is er helemaal niets aan de hand. Je kunt verder zo. Toch 
moet je opletten dat je de volgende evaluatie niet uit het 
oog verliest. Het is niet alleen belangrijk om problemen 
en moeilijkheden te benoemen, maar ook om elkaar te 
zeggen dat alles goed gaat. Een evaluatie heeft ook zin als 
alles vlot verloopt.

De koers bijsturen

Als uit de evaluatie blijkt dat er bijgestuurd moet worden, 
moet het voor de groepsleiding, de leidingsploeg én de 
VB duidelijk zijn waar precies. De werkpunten moeten 
concreet en herkenbaar gedefinieerd worden.
Aan bijsturen is niets verkeerds. Integendeel, evalueren 
heeft net als doel problemen op tijd te verwoorden en aan 
te pakken voor ze onoverkomelijk worden.

Het roer omgooien

Uit de evaluatie kan ook blijken dat het helemaal niet lek
ker loopt. Met de leidingsploeg, en in dat geval liefst ook 
met de VB, hebben jullie het gevoel dat de VB niet de juiste 
persoon op de juiste plaats is voor jullie werking.

Het roer omgooien kan betekenen dat:
 ➔ jullie liever zonder VB verder gaan;
 ➔ jullie vinden dat het na bijvoorbeeld drie jaar tijd is 

om met een nieuwe VB verder op stap te gaan;
 ➔ de in het begin afgesproken termijn afgelopen is, en het 

een geschikt moment is om een nieuwe VB te zoeken.

Verder in deze brochure gaan we uitgebreider in op de 
wissel van VB.
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Opvolging en evaluatie 
van de proost
De proost opvolgen en evalueren is – net als bij de VB – 
een belangrijke taak van de leidingsploeg én van de proost 
zelf. De tips voor een evaluatie van de VB zijn dan ook hier 
van toepassing. Enkele vragen die jullie kunnen stellen:

 ➔ Zijn de taken van de proost nog altijd dezelfde die 
aan het begin van de termijn afgesproken zijn?

 ➔ Hoe ondersteunt de proost de leidings
ploeg in de afgesproken taken?

 ➔ Is de proost zelf tevreden over zijn of haar 
taken binnen de leidingsploeg?

 ➔ Komen VB en proost niet te veel in elkaars vaarwater?
 ➔ Staat de proost nog ten dienste van de Chirogroep?

Ook hier komt het erop aan om iets met die informatie te 
doen, om te bepalen welke weg jullie met de leidingsploeg, 
de VB én de proost zullen opgaan.
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Tijd voor een wissel

Als je de VB jaarlijks evalueert, hou je het thema be
spreekbaar. Zo voelt het voor iedereen normaal aan om 
na te denken over de taken en de rol van de VB. Als op de 
evaluatie blijkt dat één of beide partijen de samenwerking 
willen stopzetten, is het tijd voor een wissel.

EEN VLOTTE WISSEL
Uit een evaluatie kan blijken dat het tijd is voor een wissel. 
Het roer omgooien doen jullie best zoveel mogelijk in sa
menspraak met de VB. Zorg ervoor dat het geen eenzijdige 
beslissing is, door ze goed te onderbouwen. Zo wordt de 
beslissing door iedereen gedragen en blijft hopelijk nie
mand met een wrang gevoel achter.

Memoires van een VB, (deel 2)

Na vier jaar heb ik aangegeven dat het nu aan de (nieuwe) 
leidingsploeg was om na te denken over een nieuwe VB. De leiding 
heeft op dat moment nieuwe criteria opgesteld waaraan hun ideale 
VB moest voldoen (ze weken niet ver af van de vorige).

Samen met enkele leidingsmensen zijn we dan op zoek gegaan 
naar een nieuwe VB: de leiding met de criteria in de hand, ik als 
kroongetuige in dit hele proces.

Waarom bleef ik zelf geen VB? De criteria waren ten slotte een 
stukje op mijn lijf geschreven?

De samenwerking verliep nog altijd optimaal. Toch merk je dat het 
moeilijk is, als een doel bereikt is, om bij een volgend target de lat 
nog hoger te leggen. Ik wou hoe dan ook vermijden dat mijn eigen 
motivatie zou vervallen in routine en sleur.

Het volgende jaar hebben wij (de nieuwe en de oude VB) samen 
gedraaid en is de balans gaan overhellen naar mijn opvolger toe.

Toch laat Chiro mij – en ook ik de Chiro – niet los. Ondertussen, 
vele jaren later, zijn wij nog altijd kookouders en als er bepaalde 
activiteiten op stapel staan, weten ze onze deur te vinden.

Dat we nog altijd (h)erkend worden door die telkens wisselende, 
jonge ploeg geeft ons nog altijd de kracht om samen op weg te 
gaan.

Chiro is nog altijd een deel van ons leven!

Wim Van der Donck 
Gewezen VB van Chiromeisjes Onze-Lieve-Vrouw uit Niel

Dat het tijd is voor een wissel hoeft niet noodzakelijk uit 
een evaluatie te komen. De VB kan ook zelf aangeven dat 
hij of zij liever stopt. Het is geen schande om de termijn 
vroeger te beëindigen. De VB is er immers voor de ploeg, 
en niet omgekeerd. Je bespreekt zoiets best eerst met 
de groepsleidingsploeg voordat je het op de leidingskring 
brengt. Een wissel bespreek je natuurlijk wel grondig sa
men met de VB en de volledige leidingsploeg. Voorkom dat 
het een klein variapunt op de vergadering wordt.

EEN PROBLEEMWISSEL
Niet iedere wissel loopt van een leien dakje. Het gebeurt 
soms dat een leidingsploeg niet verder wil met hun VB, 
terwijl de VB niet aan stoppen denkt omdat hij of zij zich 
nog goed voelt in de leidingsploeg. Het is belangrijk om als 
leidingsploeg én als VB te beseffen dat Chiro door jonge
ren wordt gemaakt. Een VB ondersteunt een leidingsploeg 
maar mag geen last zijn voor hen. Als leidingsploeg kun
nen jullie de VB aan de deur zetten. Als praten niet helpt, 
is dat misschien de enige weg. Leuk is anders, maar soms 
kán het gewoon niet anders.

Een probleemwissel hoeft ook geen wrang gevoel na te 
laten. Je moet nu eenmaal kiezen voor wat het beste is 
voor jouw leidingsploeg en Chirogroep. Hopelijk houden 
jullie na een problematische wissel de deur open voor een 
nieuwe VB. Het is belangrijk om van de huidige situatie 
afstand te nemen. Zo kun je een duidelijk profiel voor een 
nieuwe VB opstellen. Afstand nemen van de situatie geeft 
de leidingsploeg ook de kans om het vertrouwen te geven 
aan een nieuwe VB. Maak deze keer duidelijke afspraken 
over de rol en de taken van de VB. Leg vast dat jullie zijn 
of haar rol jaarlijks zullen evalueren en dat zowel VB als 
leidingsploeg de samenwerking kunnen stopzetten. Duide
lijke afspraken maken Chiro een stuk gemakkelijker.
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Waar kun je terecht?

Soms sta je als VB, leiding of groepsleiding alleen met 
een probleem of vraag. Soms zijn jullie samen op zoek 
naar een antwoord. Gelukkig zijn er een hele hoop plekken 
waar je terechtkunt.

DE LEIDINGSKRING
De leidingskring is dé place to be om problemen op te los
sen binnen je Chirogroep. Meestal zijn ze daar wel ergens 
ontstaan of kent de leidingsploeg de voorgeschiedenis. 
Vragen stellen doe je in de eerste plaats binnen je eigen 
ploeg. Als jullie op voorhand duidelijke afspraken maken 
over profielen, termijnen en evalueren, voorkomen jullie 
misschien al enkele problemen. Als er toch problemen 
zijn, moeten ze bespreekbaar gemaakt worden. Serieuze 
problemen met een VB kun je evenwel niet in één vergade
ring oplossen. Neem de tijd om alles op een rijtje te zetten 
en goed te luisteren naar de mening van alle betrokkenen. 
Als jullie toch muurvast zitten, is het misschien wel aan
geraden om er een derde partij bij te roepen. Het spreekt 
voor zich dat die objectief moet zijn en de beide verhalen 
moet horen.

DE GEWESTPLOEG
Gewestmedewerk(st)ers zijn de aangewezen personen om 
te modereren bij problemen met of rond de VB. Die men
sen staan ver genoeg van de leidingsploeg maar zijn toch 
vertrouwd met de werking van jullie Chirogroep.

Meer en meer gewesten organiseren ook een gewestelij
ke groepsleidings en/of VBwerking. Dat zijn uitwisse
lingsmomenten waar je terechtkunt met lopende vragen 
of problemen. Je vindt waarschijnlijk geen kantenklare 
oplossing, maar er zijn misschien wel mensen die een 
gelijkaardig probleem hebben meegemaakt en van wie je 
ideeën kunt opdoen.

DE VERBONDSPLOEG
Net als gewestmensen zijn ook de mede werk(st)ers van 
verbondsploegen ideale bemiddelaars als een groep zelf 
niet uit een probleem geraakt. Zij hebben nog genoeg voe
ling met wat er in de groepen leeft en zijn aan de andere 
kant ook voldoende op de hoogte van de Chirostructuur 
om je zo nodig te kunnen doorverwijzen voor ‘gespeciali
seerde hulp’.

DE GROEPSLEIDINGSCOMMISSIE
De belangrijkste taak van de Groepsleidingscommissie is 
groepsleiding en VB’s ondersteunen. Dat gebeurt door een 
aantal activiteiten te organiseren: Groepsleidingsweekend 
en de VBdag.
Verder is de Groepsleidingscommissie een soort levende 
databank waar mensen rond de tafel zitten die regelmatig 
geconfronteerd worden met vragen: over VB’s, motivatie 
van de leidingsploeg, taken van groepsleiding, enz.

Op het nationaal secretariaat kun je te allen tijde met je 
vragen terecht. De Groepsleidingscommissie probeert ze 
zo snel mogelijk te beantwoorden. Als er problemen zijn, 
wordt er gezocht naar een oplossing die past bij je eigen 
ploeg.

HET GROEPSLEIDINGSBOEK
Het Groepsleidingsboek geeft je een uitgebreid beeld van 
de rol van groepsleiding, VB en proost.
Je vindt er ideeën in om de leidingskring leuker te maken, 
conflicten aan te pakken, op zoek te gaan naar een nieuwe 
groepsleid(st)er/VB/proost en nog veel meer. Je kunt het 
boek kopen in De Banier. Een boek om echt te gebruiken!
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GROEPSLEIDINGSWEEKEND
Twee keer per jaar organiseert de Groepsleidingscommis
sie een Groepsleidingsweekend. Daar wordt een forum 
geboden voor uitwisseling tussen groepsleiding en VB’s. 
Thema’s zijn bijvoorbeeld onthaal van nieuwe leiding, 
leiderschapsstijlen, evaluatietechnieken, ploegvorming, 
verantwoordelijkheid, verzekeringen, de verhouding tus
sen VB’s en groepsleiding, motivatie, enz. Zowel beginners 
als oude rotten kunnen er hun mosterd halen.
Ook voor concrete vragen en noden maken we op Groeps
leidingsweekend heel wat tijd vrij. De meeste deelnemers 
zijn groepsleiding of VB, maar niets houdt andere leiding 
tegen om deel te nemen aan zo’n weekend.

TANDEMDAGEN
Elk jaar organiseert de Groepsleidingscommissie Tandem
dagen. Hier worden verschillende thema’s specifiek vanuit 
de rol en de taken van de groepsleiding en VB’s bekeken, 
en daarbij staat uitwisseling centraal. Door te praten met 
‘collega’s’ komt een VB zeker verder in de zoektocht naar 
het VBprofiel dat het dichtst bij zijn of haar groep aan
leunt.

DE NATIONALE PROOST
We vinden het belangrijk dat er op nationaal vlak onder
steuning is door een nationale proost. De taken van een 
nationale proost zijn de volgende.

Steunfiguur zijn

 ➔ Voor groepen bij crisissituaties zo
als een overlijden en zware conflicten

 ➔ Voor collega’s en kadervrijwilligers bij zware op
volgingsdossiers en ingrijpende gebeurtenissen

Inspiratie- en confrontatiefiguur zijn

 ➔ Voor de dienst Spoor ZeS: door mee te bou
wen aan visie en ontwikkeling van materiaal 
over de verbredingswerking van de Chiro op het 
vlak van zingeving en solidariteitswerking

 ➔ Als lid van de Agenda en de Chiroraad
 ➔ Als aanspreekpunt voor pastoraal en zingeving: con

tactpersoon zijn voor personen, groepen, kaderploe
gen; vieringen verzorgen voor groepen (n.a.v. jubilea, 
huwelijken, begrafenissen, ...) en op cursussen.

Brugfiguur zijn

 ➔ Door vertegenwoordigingen op te nemen en 
de stem van de Chiro te laten klinken op pas
torale en andere overlegstructuren

 ➔ Door mee te werken aan het Netwerk voor Pastoraal 
met Jongeren (samenwerkingsverband tussen pasto
rale verantwoordelijken van jeugdwerkorganisaties)

Met vragen en/of bedenkingen over proosten kun je altijd 
op het nationaal secretariaat terecht. Vraag maar naar de 
nationale proost.
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Enkele nuttige telefoonnummers 
en mailadressen

Net zoals in een Chirogroep wisselen de taken op het nationale en de regionale secretariaten regelmatig. Omdat we 
willen dat deze brochure langer dan een jaar bruikbaar blijft, geven we hier bewust geen namen van contactpersonen 
mee. Als je aan de telefoon vraagt naar bijvoorbeeld de verantwoordelijke voor de Groepsleidingscommissie of naar het 
aanspreekpunt voor drugs in de Chiro weten de mensen die je aan de lijn hebt wel met wie ze je moeten doorverbinden. 

ALGEMENE INFO
Chirojeugd Vlaanderen
Kipdorp 30, 2000 Antwerpen
03231 07 95, info@chiro.be, chiro.be

DE GROEPSLEIDINGSCOMMISSIE
groepsleiding@chiro.be

DE VERBONDEN
Antwerpen:  verbond.antwerpen@chiro.be
Kempen:  verbond.kempen@chiro.be
Mechelen:  verbond.mechelen@chiro.be
Brussel:  verbond.brussel@chiro.be
Leuven:  verbond.leuven@chiro.be
Heuvelland:  verbond.heuvelland@chiro.be
Roeland:  verbond.roeland@chiro.be
Reinaert:  verbond.reinaert@chiro.be
Limburg:  verbond.limburg@chiro.be
WestVlaanderen: verbond.westvlaanderen@chiro.be
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DE REGIONALE CHIROSECRETARIATEN

Antwerpen: verbonden Antwerpen, Kempen en Mechelen

Kipdorp 30, 2000 Antwerpen
03231 07 95, RegioAnt@chiro.be

Limburg

Vaartstraat 14, 3500 Hasselt
01121 22 56, RegioLIM@chiro.be

Oost-Vlaanderen: verbonden Heuvelland, Reinaert en Roeland

Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent
09225 52 80, RegioOVL@chiro.be

Vlaams-Brabant en Brussel: verbonden Brussel en Leuven

Kolenmarkt 85, 1000 Brussel
02502 93 50, RegioBRA@chiro.be

West-Vlaanderen

Merelzang, Delaerestraat 16  18, 8800 Roeselare
05120 25 20, RegioWVL@chiro.be
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DE VB: IN HET KRAAIENNEST 
VAN HET CHIROSCHIP
De VB zit hoog en droog in het kraaiennest, hij 
of zij vaart altijd dezelfde koers als de groep (die 
onderaan op het dek druk bezig is om het schip 
varende te houden) maar zal die koers nooit bepa
len. De leiding is verantwoordelijk voor het stuur 
en de zeilen, zij maken uit in welke richting hun 
schip vaart en zij nemen de VB op al hun tochten 
mee. De VB heeft dan ook vertrouwen in zijn of 
haar bemanning en gelooft in de tocht die hun 
schip maakt.

Hoewel de VB dus integraal deel uitmaakt van de 
bemanning en heel goed weet waar de hele crew 
mee bezig is, staat hij of zij toch een beetje buiten 
de ploeg. Terwijl iedereen druk over en weer loopt 
op het dek staat hij of zij een beetje op afstand 
toe te kijken. Iedereen weet dan ook dat ze in het 
kraaiennest terechtkunnen als ze eventjes willen 
wegvluchten van de drukte beneden en dat zij in 
het kraaiennest dan eventjes weer op hun positie
ven kunnen komen.

Natuurlijk heeft ook de kraaiennestpersoon taken! 
De VB houdt een oogje in ‘t zeil en ziet vanuit het 
kraaiennest heel wat zaken die de bemanning be
neden niet zo direct opmerkt. Zij hebben immers 
genoeg werk en zijn vaak zo druk in de weer dat 
ze bepaalde dingen over het hoofd zien of niet zien 
aankomen.

Alleen al omdat degene in het kraaiennest een 
speciaal plaatsje heeft, heeft hij of zij als enige 
de mogelijkheid om bepaalde dingen te zien. Die 
interessante informatie moet doorgegeven worden 
aan de bemanning, zodat zij er dan rekening mee 
kunnen houden bij het bepalen van hun koers. Als 
er bijvoorbeeld een eiland, een storm of piraten 
in aantocht zijn, zal de VB de ploeg dadelijk op de 
hoogte brengen. Zij kunnen dan, als ze willen, de 
koers bijstellen of het stuur omdraaien. De VB zal 
echter nooit zelf naar beneden komen om het roer 
over te nemen. Vol vertrouwen vaart de VB mee in 
de richting die de bemanning heeft bepaald!

(bron onbekend)


