
IETS MAKEN
Jij bent een bezige bij en bent 
tevreden als je bijdraagt aan 

iets leuks creëren. Een geslaagd 
eindproduct is voor jou de kers 

op de taart.

GROEPEN HELPEN
Met raad en daad, bv. bij leidings

tekort, bij lokalenproblemen of 
bij het zoeken naar de perfecte 

preleidingsvorming.

DE CHIRO
STERKER MAKEN 

Heel wat thema’s verdienen 
extra aandacht. Denk maar aan 

diversiteit, jeugdbeleid en verze
keringen. Jij denkt graag mee na 
over hoe onze groepen daarmee 

aan de slag kunnen!

SPELEN
Een spel maken is voor jou pe

anuts. En weten dat het spel dat 
jij bedacht, gespeeld wordt door 

anderen, dat vind je de max!

VORMING GEVEN
Meewerken aan een cursus of 

mee de inhoud bepalen van een 
vorming, dat zie jij wel zitten.

GRENZEN 
DOORBREKEN

Jij wilt opkomen voor alle kin
deren en je grenzen verbreden. 

Dat doe je door met de volgende 
thema’s aan de slag te gaan: di
versiteit, participatie, zingeving 

& solidariteit. 

IK wil MEER

Vacaturekrant

VLAMREDACTIE
De Vlamredactie maakt tweemaan-
delijks een tijdschrift voor alle keti’s 
en aspi’. Samen brainstormen, cre-
atief losgehen, stukjes schrijven of 
illustraties maken: iets voor jou, zeg 
je?

DUBBELPUNTREDACTIE
De Dubbelpuntredactie zorgt er-
voor dat leiding elke maand een 
tijdschrift in de bus krijgt over hun 
favoriete waste of time: Chiro. Ze 
brainstormen over interessante 
dossiers, nemen interviews af, gaan 
op reportage bij groepen en zorgen 
ervoor dat alles netjes uitgetypt ger-
aakt. Redacteur zijn iets voor jou?

SPELENCLUB
Elke maand zorgt de Spelenclub 
voor spelen op maat van elke afde-
ling. Ter inspiratie of om uit te prob-
eren in de Chiro, je leest ze in Dub-
belpunt. Daarnaast voorzien ze jaar-
lijks nog een extraatje: kant-en-klare 
afdelingsspelen voor de jongste vier 
afdelingen.

ASSORTIMENTSCOMMISSIE
Een Chirorugzak, Chiroparaplu of Chirosneakers? Je kunt het zo gek niet be-
denken of de Assortimentscommissie bekijkt het idee. Haalbare en leuke pro-
ductideeën krijgen dankzij hen een plaats in De Banier. Ze bekijken samen met 
De Banier de verkoopprijzen en gaan ermee aan de slag. En misschien heb je 
hen ook al eens gezien op een Chirocursus of Ambriage?

STADSWERKINGEN
Chiro in de stad is een uitdaging. 
Denk maar aan onder andere de 
multiculturele samenleving en de 
meer beperkte speelruimte. Om 
groepen in de (groot)steden te 
helpen, bestaan er stadswerkingen 
in Gent, Antwerpen en Brussel. Een 
heleboel vrijwilligers helpen daar om 
de uitdaging aan te gaan, projecten 
uit te werken en Chiro op de kaart te 
zetten.

COMMISSIE JEUGDBELEID
Mogen we onze lokalen verhuren? 
Jongeren de toegang weigeren tot 
onze fuif, is dat oké? Kunnen we 
de plannen van de gemeente met 
betrekking tot jeugd inkijken? Voor 
antwoorden kan iedereen terecht bij 
de commissie Jeugdbeleid. Ze geven 
ook vorming over die onderwerpen 
en schrijven regelmatig artikels in 
Dubbelpunt.

GEWEST
Het gewest, hen ken je waarschijnlijk 
wel. Ze zijn in vele gevallen de eerste 
contactpersoon bij problemen. Wat 
gewesten organiseren, dat kiezen ze 
meestal zelf: een groepsleidingsbi-
jeenkomst, een afdelingsspel of een 
baravond, het hoort er allemaal bij. 
Groepen ondersteunen is hun taak, 
en dat noemen we steun op maat 
(SOM). Zijn er problemen (bv. een 
leidingstekort), dan kan het gewest 
daarbij helpen.

DIENST AVONTUURLIJKE 
ACTIVITEITEN
Deze ploeg heeft heel wat expertise 
in huis over tochten en tochttech-
nieken, vuur maken, sjorren, touwen-
parcours en groepsdynamiek. Maar 
deze expertise is niet noodzakelijk, 
al doende leer je de kneepjes van 
het vak. Daarnaast organiseren 
en begeleiden ze avontuurlijke ac-
tiviteiten, zoals Tochtenbivak en 
Teamweekend. Op cursussen en op 
aanvraag begeleiden ze ook work-
shops, zodat je zelf de kneepjes van 
het (survival)vak kunt leren.

VERBOND
Gewesten worden geclusterd en 
vormen samen een verbond. Elk ver-
bond heeft een ploeg die de gewest-
en ondersteunt en voor uitwisseling 
zorgt. Verbonden organiseren ook 
(samen met gewesters en project-
medewerkers) een Animatorcursus, 
Aspitrant en KIC. Ze zetten Am-
briage op poten en werken mee aan 
Krinkel. Ook het verbond helpt mee 
aan steun op maat (SOM).

STUDENTENWERKING
Als je student bent in Antwerpen, 
Gent of Leuven kan je je engageren 
binnen een studentenwerking van 
de Chiro. Zij organiseren activitei-
ten in hun studentenstad, zoals een 
barbecue, een stadsspel of een quiz, 
zodat de leiding de Chiro tijdens de 
week niet moet missen. In Antwer-
pen organiseert de Swa die activitei-
ten, in Leuven is dat Jolé en in Gent 
ChiGant.

COMMISSIE DIVERSITEIT
Een speelclubbertje met een fysieke functiebeperking, een tito die niet zo goed 
Nederlands spreekt, een leidster die problemen heeft met haar geaardheid? 
Daar heeft de commissie Diversiteit wel een aantal tips voor. Ze werken work-
shops, spelen en uitgaven uit om met die thema’s aan de slag te gaan. Samen 
werken aan een diverse en toegankelijke Chirobeweging, dat is hun doel.

AFDELINGSCAFÉ
Bij het Afdelingscafé kunnen 
groepen terecht met hun vragen 
over afdelingen en gaan we aan de 
slag met thema’s die leiding en leden 
bezighouden, zoals sociale media, of 
straffen en belonen. Maar dat is lang 
niet alles. Die ploeg organiseert ook 
de Afdelingsboost en ze zetten zich 
in voor Alive – dat is het levendig 
houden van de aspiwerking binnen 
de Chiro. Workshops geven en pre-
leidingsvorming uitwerken hoort er 
ook nog bij.

HUIZENCOMMISSIES
Verspreid over heel Vlaanderen 
vind je vijf Chirohuizen. Intussen 
hebben we er in elke provincie één. 
Groepen kunnen er terecht voor 
een verblijf en er wordt ook vorming 
georganiseerd.
Bij elk van die huizen hoort een 
gemotiveerde kern vrijwilligers die 
zich bezighouden met de plannen 
voor eventuele verbouwingen, het 
algemene reilen en zeilen van hun 
Chirohuis, enz.

BEHEERSGROEP
De beheersgroep is de financiële 
denktank van de Chiro. Simpel 
gezegd bewaken zij dat we binnen 
de Chiro onze centen aan de juiste 
dingen spenderen. Ze stimuleren 
ploegen om over financiën na te 
denken en hebben ook wel wat kaas 
gegeten van verzekeringen.

COMMISSIE VORMING
Je hoeft helemaal geen grote peda-
goog te zijn om mee te werken aan 
vorming binnen de Chiro. De com-
missie Vorming bestaat uit vrijwil-
ligers met cursuservaring en een 
hart voor goede vorming. Ze houden 
zich vooral bezig met hoe die vorm-
ing er in de Chiro juist moet uitzien. 
Ze gaan ook praktisch aan de slag 
door inhoud uit te werken en mee 
vorming te geven

COMMISSIE CONTINUÏTEIT
De commissie Continuïteit (CoCo) 
verzamelt en verspreidt kennis en 
knowhow over thema’s die te maken 
hebben met het voortbestaan van 
Chirogroepen. Denk hierbij aan lei-
ding en leden werven, Chirogroepen 
met een kleine of juist een heel 
grote leidingsploeg, Chirogroepen 
met (te) weinig leden of juist heel 
veel leden, Chirogroepen die fusio-
neren, opstartende Chirogroepen, 
enz. We helpen kaderploegen en 
Chirogroepen verder op weg met die 
thema’s. Denk je graag mee na over 
hoe we Chirogroepen hierin sterker 
kunnen maken? Dan ben je heel erg 
welkom bij de CoCo!

CHIROFORUM
Het Chiroforum is de voorbereiden-
de vergadering van de Chiroraad, de 
maandelijkse vergadering waarop 
alle voorzitters van de nationale 
ploegen en verbonden van de Chiro 
aanwezig zijn. Op het Chiroforum 
worden de documenten van de 
Chiroraad al een eerste keer bespro-
ken met als doel het document te 
versterken. Staan alle nodige argu-
menten om de beslissing te nemen 
in het document? Is er nog meer 
achtergrondinformatie nodig? Hoe 
kunnen we dit linken aan onze visie, 
beleidsnota en langetermijnplan-
ning?

DIENST INTERNATIONALE 
ACTIVITEITEN
Bij de Dienst Internationale Activ-
iteiten (DIA) kunnen keti’s, aspi’s en 
leiding terecht voor internationale 
activiteiten. De DIA werkt activitei-
ten uit in Vlaanderen en ‘het buiten-
land’, maar zet groepen ook op pad 
met de organisatie van hun eigen 
buitenlands bivak. Op Krinkel bren-
gen ze internationale gasten naar 
hier en kun je bij hen langsgaan op 
de internationale kampkring.

REGIONALE OF NATIONALE 
EVENEMENTEN
Zin om een groot evenement op po-
ten te zetten? Dan ben je in dit kad-
ertje zeker aan het juiste adres. Elk 
jaar (behalve in een Krinkeljaar) or-
ganiseren de verbonden Ambriage. 
Daarvoor zoeken ze telkens heel wat 
vrijwilligers die willen helpen met 
de voorbereiding en op de dag zelf. 
Voor Krinkel is er zelfs nog meer 
volk nodig. Een evenement organis-
eren voor 2000 personen, een mas-
saspel organiseren voor die bende, 
een slotshow in elkaar steken, lo-
gistiek ondersteunen: lijkt het iets 
voor jou?

GROEPSLEIDINGS
COMMISSIE
Als groepsleiding, VB of proost kun 
je rekenen op de Groepsleidings-
commissie. Ze zijn er als je ergens 
geen raad mee weet, om mee na te 
denken over een prangende vraag of 
gewoon om je een duwtje in de rug 
te geven. Ze schrijven artikels voor 
Dubbelpunt, geven workshops en 
organiseren uitwisselingsmomenten 
en vorming voor groepsleiding en 
VB’s.

CHIROTV
ChiroTV maakt filmpjes in opdracht 
van Chirojeugd Vlaanderen. Dat kun-
nen promovideo’s zijn, aftermovies, 
jaarthemaclips, enz. We maken vid-
eo’s in het kader van nationale even-
ementen, cursussen, sociale media, 
enz. Ben je een journalist of inter-
viewer? Heb je wel wat regieskills? 
Ben je eerder een monteur? Of doe 
je gewoon nog wat anders dat met 
film te maken heeft? Heb je geen 
professionele videoachtergrond 
maar maak jij in jouw Chirogroep de 
aftermovies van het kamp? Dan ben 
jij misschien wel onze nieuwste aan-
winst voor ChiroTV!

DIGIBENDE
Bij de Digibende zorgen we voor de 
vertegenwoordiging van de Chiro op 
sociale media en zetten we de digi-
tale campagnes op poten. Met leuke 
acties zoals #Chiroblokt, valentijn-
posts of het spel van de week zetten 
we de Chiro in de kijker. Wij zijn op 
zoek naar creatieve geesten met 
een stevige portie humor, speurders 
naar de tofste gifs, designtalenten, 
Instagramfanaten en digitale vision-
airen om samen met ons het social-
emedialandschap te rulen. 

WERKGROEP JAARTHEMA
Elk jaar kiezen we een over-
koepelend jaarthema. De werkgroep 
Jaarthema zet zich in om dat thema 
uit te werken in acties, verhalen en 
figuren. Het resultaat daarvan kun 
je het hele werkjaar zien op een Am-
briage, in Dubbelpunt en vaak ook bij 
de Chirogroepen in je buurt.

SPOOR ZES
Zingeving en Solidariteit, dat zijn de kernactiviteiten van Chirodienst Spoor 
ZeS. Vind je dat wat vaag? Denk dan aan wekmomentjes, slotmomentjes, een 
kleine bezinning of een inleefspel waarbij je ondergedompeld wordt in een an-
dere cultuur. Kortom: heel wat om van Chiro nét dat ietsje meer te maken.

DIENST ARTISTIEKE 
ACTIVITEITEN
DArtA - zo noemen we de Dienst 
Artistieke Activiteiten – wil leiding 
op een speelse manier inspireren 
zodat ze de expressieve kriebel 
doorgeven aan hun leden. Dat doen 
we door middel van workshops, 
vorming, artikels in Dubbelpunt, enz.
We willen graag de leiding mo-
tiveren om ‘outside the box’ te 
denken. Ben jij ook graag bezig met 
expressie, inleving, talentontwikke-
ling, enz.? Dan ben je bij ons aan het 
juiste adres.



Waar heb jij een passie voor?
Wat doe jij echt graag?
Waar zou jij je graag meer in verdiepen?

Heb jij (of heeft iemand van je oudleiding) nog wat tijd en Chiroliefde over?  
Op de achterkant van deze poster staat er meer info over alle nationale ploegen binnen de Chiro.

MEER WETEN 
Via chiro.be/vacatures of mail naar ikwilmeer@chiro.be !
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