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Inleiding
Leden werven: elke Chirogroep doet het, bewust en onbewust. Bij vele groepen is het
zelfs een vaste activiteit. Spelen met de kinderen in de scholen vlak bij jullie lokalen,
flyers in de brievenbussen stoppen, een ludieke fietstocht houden met de leidingsploeg
dwars door de buurt, ballonnen uitdelen, een open spelnamiddag organiseren, enz.
Leden werven, dat doen jullie dus al vaker dan je denkt. Leden werven is nodig om
ervoor te zorgen dat er altijd genoeg leden zijn. Op die manier kan een ledentekort
in de toekomst vermeden worden. En natuurlijk willen we zoveel mogelijk kinderen
en jongeren de kans bieden om de Chiro te leren kennen en er deel van uit te maken.
Door wervingsactiviteiten op poten te zetten, leert de buurt jullie groep kennen,
met als effect dat je je netwerk versterkt. Bovendien zijn een hoog ledenaantal én
het stimuleren en behouden daarvan een garantie om in de toekomst voldoende
leiding te hebben. Een deel van je leden wordt immers later leiding. Dat helpt om het
voortbestaan van jullie groep te garanderen.
Vaak werf je dus leden uit gewoonte, maar soms is het ook een noodzaak om te
blijven voortbestaan. Als groepen merken dat er (zeer) weinig leden naar hun
werking komen, of als leden afhaken, gaan ze op zoek naar manieren om actief leden
te werven. Als het ledenaantal van (oudere) leden daalt, is er nog niet meteen een
reden tot paniek. Onze cijfers leren ons immers dat, naarmate leden ouder worden,
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ze met almaar minder een afdeling bevolken. Tot en met rakwi’s zijn afdelingen vaak
redelijk groot, vanaf tito’s merken we dat er een kleinere groep overblijft. Dat wil niet
zeggen dat er niet meer werk gemaakt moet worden van het werven van leden ouder
dan 12 jaar. Het is juist belangrijk oudere leden te behouden én te werven omdat
zij de doorstroom naar de leidingsploeg verzekeren. Een daling van het ledenaantal
wordt pas problematisch als jullie aangeven dat de groep te klein is, als afdelingen
verdwijnen uit je werking of als de doorgroei naar de leiding in het gedrang komt.
Hierbij is het belangrijk is dat je oog hebt voor je leden(aantal) en dat je bij een (te)
laag ledenaantal of het afhaken van leden op onderzoek gaat naar redenen daarvoor.
Neem je eigen werking en activiteiten dus onder de loep en zoek naar mogelijke
zaken waar leden en/of hun ouders op (kunnen) afknappen. We beginnen met enkele
mogelijke oorzaken en drempels waarom leden niet (meer) naar de werking komen.
Daarna geven we enkele tips en aandachtspunten mee om sommige drempels en
oorzaken weg te werken en/of te voorkomen.

1. Oorzaken
en dremp
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1.1. Welke oorzaken en drempels zijn er?

Heb je erg weinig leden dit jaar, of hebben er misschien leden afgehaakt? Dan is het
tijd voor actie. Met de leiding of VB eens je oor te luisteren leggen, kan helpen. Er zijn
verschillende redenen en drempels waarom leden niet (meer) naar de Chiro kunnen
of willen komen. We geven hier een lijstje mee met een aantal veelvoorkomende
drempels, maar we weten dat dit niet volledig is.

‘Niet-Chirogebonden’ oorzaken en drempels:
✛✛ We verhuisden, de lokalen zijn te veraf
✛✛ Studiedruk
✛✛ Financiële drempel
✛✛ Gescheiden ouders
✛✛ Laag geboortecijfer in de gemeente
✛✛ Andere jeugdbewegingen in de buurt

n
pels

Dat zijn zaken waar je met de leiding weinig invloed op hebt, maar vaak kun je
als groep wel iets doen om drempels te verlagen of oorzaken weg te nemen. In
overleg met ouders van leden, je buurt, enz. kun je vaak oplossingen vinden. Zo zijn
vervoersproblemen bijvoorbeeld op te lossen door andere ouders in te schakelen.
Als ouders aangeven dat het financieel moeilijk is, kan jullie kas misschien een
handje toesteken. Als dat niet mogelijk is, bekijk dan zeker eens wat de gemeente, het
OCMW of het ziekenfonds voor de ouders kunnen doen. De plaatselijke jeugddienst
kan jullie hier zeker de juiste info over geven. De Chiro heeft trouwens ook een
Solidariteitsfonds. Dat is een fonds waaruit Chirogroepen steun kunnen aanvragen.
Daarvoor moet je wel aan enkele criteria voldoen en een aanvraagformulier invullen.
Meer info vind je op chiro.be/solidariteitsfonds of via diversiteit@chiro.be.
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‘Chirogebonden’ oorzaken en drempels:
✛✛ Mijn vrienden stoppen ook.
✛✛ Er is ruzie in de ploeg.
✛✛ Ik vind de activiteiten niet meer leuk.
✛✛ De locatie is teleurstellend (denk aan vuile lokalen, een
slordig terrein, een gevaarlijke verkeerssituatie, de lokalen
zijn niet toegankelijk voor iedereen, enz.).
✛✛ Er is een imagoprobleem, er wordt bijvoorbeeld kwaad
gesproken over jullie in de omgeving.
✛✛ Ik denk dat de Chiro of deze groep niets voor mijn kind is.
✛✛ Kinderen en hun ouders weten niet wat Chiro is.
✛✛ Bezorgdheden over culturele gewoonten en tradities: kan
mijn kind wel halal eten? Moet mijn dochter in korte rok
naar de Chiro?

De lijstjes hierboven zijn uiteraard niet volledig, er kunnen nog talloze andere reden
of drempels zijn waardoor leden niet (meer) naar de Chiro komen. We denken dat
de bovenstaande reden wel de meest voorkomende zijn. In de eerste plaats is het
belangrijk dat je alert bent voor mogelijke oorzaken en drempels. Hieronder willen we
daarvoor enkele aandachtspunten meegeven.

1.2. Oorzaken en drempels aanpakken: enkele
handvaten
Om alvast enkele van de bovenstaande oorzaken en drempels aan te pakken, willen we
kort enkele aandachtspunten aanstippen waarmee je rekening kan houden tijdens je
‘dagelijkse’ Chirowerking. Je dagelijkse werking is immers minstens even belangrijk
als de ledenwervingsacties die je wilt ondernemen om nieuwe leden te sprokkelen.
Als de Chiro een plek is waar kinderen en jongeren zich thuis kunnen voelen, zichzelf
kunnen zijn, nieuwe vrienden maken en heel wat plezier beleven, dan zullen ze graag
blijven komen. Het enthousiasme van je leden (en hun ouders) is bovendien een
van de sterkste wervingsmiddelen: door mond-tot-mondreclame of foto’s en verhalen
via sociale media wordt je groep gepromoot bij andere kinderen, jongeren en hun

9

1.2.1. OOG VOOR JE LEDEN (EN HUN OUDERS)

LEDEN en ouders

ouders. Om leden te werven, heb je dus het beste in de eerste plaats
aandacht voor het behoud van je huidige leden. Dat doe je door
werk te maken van een stevige dagelijkse werking waarbij je oog
hebt voor je leden (en hun ouders) én voor de buurt waarin je je
bevindt. Hieronder enkele handvaten.

Om drempels en oorzaken aan te pakken en betrokkenheid te
creëren, kijk je het beste in de eerste plaats naar je leden en hun
ouders. Door oog te hebben voor hun mening, interesses, welzijn en
(thuis)situatie kan je je Chiroactiviteiten uitwerken op maat, zodat
iedereen zich goed voelt in je groep. Dat kun je onder andere doen
door regelmatig de mening te vragen van je leden en hun ouders,
je ledenaantal in het oog te houden en rekening te houden met de
noden en behoeften van je leden.

Evaluatie en inspraak

Met de leiding ben je alert voor signalen van je leden. Je kan ook
(pro)actief inspraak vragen van hen. Pols naar wat ze leuk vinden
en evalueer af en toe eens een activiteit. Zo wordt het voor je leden
duidelijk dat jullie met de leiding open staan voor hun ideeën en
dat jullie willen dat iedereen een fijne tijd beleeft. Langs de andere
kant krijgen jullie zicht op wat leden minder leuk vinden en wat
er dus voor kan zorgen dat leden afhaken. Vergeet zeker ook de
ouders van je leden niet. Vooral bij jonge leden bepalen zij vaak
mee of hun kind al dan niet naar de Chiro gaat. Heb dus zeker ook
aandacht voor hun mening. Door betrokkenheid te tonen, kan je
het vertrouwen van de ouders en leden winnen. Zeker ouders van
nieuwe leden kan je na de eerste activiteit eens opbellen om te horen
hoe hun kind de Chiroactiviteit ervaren heeft.
Heel wat groepen laten hun leden en/of ouders wekelijks,
maandelijks of jaarlijks de werking evalueren. Dat kan vaak nog
het beste via een informeel babbeltje, bijvoorbeeld vlak voor of na
je Chiroactiviteit, tijdens het vieruurtje, tijdens je restaurantdagen,
quiz, enz. Je kunt er ook bewust tijd voor maken, bijvoorbeeld aan
de hand van een enquête of een methodiek. In de Chiro doen we
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dat het liefste in een speels jasje. Hieronder vind je een aantal praktische tips en wat
inspiratie.
✛✛ Bij Chiro Scheldebloem vertellen de ribbels op de ‘paarse stoel’ wat ze van de
werking vonden.
✛✛ De aspi’s van Chiro Trefpunt hebben op kamp een AK (aspikring) waarin ze de
werking van die dag bespreken.
✛✛ Driejaarlijks geeft de leiding van Chiro Dwarsfluit een enquête mee om hun ouders
te bevragen.
✛✛ Chiro Tsjakalaka heeft een ideeënbus waarin de leden suggesties voor activiteiten
mogen doen. Op de website van Chiro Tamboerijn kunnen ouders/leden een
berichtje sturen met feedback of tips.
✛✛ Na de werking staat de leiding van Chiro Krijoel aan de uitgang van het terrein om
op te vangen wat de leden tegen hun ouders vertellen.
✛✛ Bij Chiro Kalippo hangen de speelclubbers na elke activiteit een wasspeld met hun
naam bij de smiley die voor hen de dag samenvat.
✛✛ Bij Chiro Sentroem vertellen de leden in de sluiting om beurten wat ze gedaan
hebben die dag en wat ze ervan vonden.
Richtvragen om het gesprek met ouders op gang te trekken:
✛✛ Hoe ervaart jouw kind de Chiro?
✛✛ Met welk gevoel komt jouw kind ‘s zondags thuis na de werking?
✛✛ Kijkt jouw zoon of dochter uit naar de volgende activiteit?
✛✛ Wat vinden jullie positief aan onze groep?
✛✛ Wat kan beter aan onze werking?
Het is bovendien interessant en nuttig om samen met je medeleiding regelmatig jullie
activiteitenaanbod en de leden van jullie afdeling onder de loep te nemen. Koppel
bijvoorbeeld na elke Chiroactiviteit eens kort terug hoe het gelopen is, wat reacties
van leden waren, andere zaken die opvielen, enz. Zo detecteren jullie samen wat jullie
groep leuk vindt, hoe de groepssfeer is, wie er met wie bevriend is, waar er eventueel
problemen zijn, enz. Misschien doen jullie dat al onbewust: op café, tijdens een
voorbereiding, tijdens het opruimen, enz.? Des te beter!
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Grip op het ledenaantal
Een ledentekort duikt niet op van de ene dag op de andere. Probeer tijdens je
activiteiten alert te zijn voor verschillende signalen: leden die vaak komen, leden die
weinig of niet komen, leden die enkel komen als bepaalde vriendjes of vriendinnetjes
komen of enkel bij een bepaald soort activiteit, enz. Doe dat bovendien subtiel en vink
bijvoorbeeld geen aanwezigheidslijstjes af bij de start van elke activiteit. We willen
de Chiro immers zo toegankelijk mogelijk houden en leden (en hun ouders) niet het
gevoel geven dat ze gecontroleerd worden. De manieren die je gebruikt om zicht te
krijgen op je ledenaantal zijn altijd een middel om preventief aan de kwaliteit van je
werking te werken en geen doel op zich. Hoe kun je met de leiding op een subtiele,
speelse manier een overzicht bewaken op je aantal leden? Hieronder een aantal
praktische ideeën!
✛✛ Bij Chiro Jefke noteren ze wekelijks op de leidingskring hun ledenaantal op een
groot schema.
✛✛ Jongere leden kleuren elke week een figuurtje in als ze aanwezig zijn bij Chiro
Scheldebloem.
✛✛ De aspileiding van Chiro Jomokri neemt wekelijks een selfie met de aanwezige
leden.
✛✛ Chiro Doedelzak overloopt tijdens elke vergadering de ledenaantallen van de
laatste werking.
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Het kan bovendien interessant zijn om je ledenaantal te vergelijken met cijfergegevens
over kinderen en jongeren in jullie buurt. Via de gemeente kun je die gemakkelijk
opvragen en zo zicht krijgen op hoeveel kinderen en jongeren van elke leeftijd er in
jullie omgeving wonen. Zo heb je een zicht op het ‘potentieel bereik’ in je buurt.

Chiro: niet zomaar op zondag?
De meeste Chironamiddagen vinden op zondag plaats. Dat is niet het enige moment
waarop je aan Chiro kan doen. Een van de redenen waarom leden niet (meer) komen,
kan immers te maken hebben met het tijdstip waarop jullie werking plaatsvindt.
Het kan dat je heel wat leden hebt die op zondag soms een andere hobby hebben,
verplichte familiebezoeken of oudere leden die een studentenjob hebben. Dat kan
ervoor zorgen dat leden amper naar de Chiro kunnen komen, daardoor minder
gemakkelijk een band opbouwen met de ploeg en uiteindelijk helemaal afhaken. Als
je zulke zaken opmerkt, ga er dan zeker over in gesprek met de desbetreffende leden
en bekijk met de leidingsploeg wat jullie hierin kunnen betekenen. Misschien kun je
de planning van je werking aanpassen en bijvoorbeeld (eventueel om de twee weken)
op zaterdag activiteiten organiseren. Het kan soms een (tijdelijke) maatregel zijn om
je leden te behouden of eventueel nieuwe leden te werven. Het is altijd belangrijk dat
je de noden en behoeften van je leden én je leidingsploeg hierbij in afweging neemt en
op maat van de ploeg weloverwogen keuzes maakt.
Naast je standaardwerking op zondag (of zaterdag) kun je ook (extra) activiteiten
organiseren op andere tijdstippen. Soms kan dat praktisch zijn, bijvoorbeeld tijdens
de examens (zowel van leden als de leiding), maar het kan ook een boost geven aan
je groep. Denk bijvoorbeeld aan een avondwerking, samen op weekend gaan, een
sleepover, een kerstfeestje, een nachtspel of een leefweek. Zulke activiteiten zorgen
ervoor dat de band met en tussen je leden hechter wordt. Zo voelen leden zich
betrokken en dat zorgt ervoor dat ze graag naar de Chiro komen.
Dat brengt ons naadloos bij een volgend belangrijk aandachtspunt om je dagelijkse
werking te versterken en zo drempels te verlagen.

Sfeer in je groep
Een afdeling is ook gewoon een echte vriendengroep, zeker vanaf de tito’s. Als je
leden het goed met elkaar kunnen vinden, krijgen ze extra goesting om elkaar terug
te zien en zijn ze gemotiveerd om naar de Chiro te komen. De vriendschap en
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verbondenheid die ze ervaren, zijn minstens even belangrijk als de invulling van je
activiteit. Zoals eerder aangehaald is dat een goede (en gemakkelijke) manier om
je ledenaantal uit te breiden: enthousiaste leden (en ouders) die vertellen over jouw
groep zijn de ideale reclame.
Probeer vooral proactief te werken aan de sfeer in je groep. Wees alert voor de
groepsdynamica in je groep. Kennen je leden elkaar nog niet goed, dan is het
belangrijk om te investeren in groepsbinding. Dat kan door gezamenlijke ervaringen
op te doen en iedereen aan bod te laten komen, zodat je leden elkaar leren kennen.
Met de leiding ben jij zelf voor (nieuwe) leden een belangrijke houvast, dus vergroot
ook je eigen betrokkenheid bij je leden.
Bij een groep waar leden elkaar al iets beter kennen, durven er weleens kliekjes te
ontstaan. Het is logisch dat sommige kinderen en jongeren goed met elkaar kunnen
opschieten terwijl het bij andere minder goed klikt. Probeer er met de leiding alert
voor te zijn dat er niemand uit de boot valt. De bedoeling is een hechte groep te
creëren waarbij iedereen betrokken is.

Tips voor een positieve groepssfeer
✛✛ Laat je zien met je groep: bedenk een slogan, maak een
symbool of kledingstuk dat jullie herkenbaar maakt.
✛✛ Maak van jullie lokaal een plek waar iedereen van de groep zich thuis voelt: kleed het in
met leuke accessoires, (groeps)foto’s, enz.
✛✛ Meng tijdens een spel regelmatig groepjes door elkaar zodat iedereen afwisselend met iedereen eens samen speelt.
✛✛ Voorzie een buddy voor nieuwelingen: iemand van
de leden die zich ontfermt over het nieuwe lid.
✛✛ Bij oudere afdelingen werkt een gezamenlijke Facebook- of WhatsApp-groep als middel om ook
tijdens de week contact met elkaar te hebben.
✛✛ Doe regelmatig eens teambuildings- of vertrouwensspelen.
✛✛ Stuur af en toe eens een briefje of kaartje naar je leden.
✛✛ Oudere leden blijven vaak na hun Chironamiddag nog gezellig samen eten in de lokalen.
✛✛ Ga met je aspi’s samen naar de fuif.
✛✛ Ga op weekend.
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Door aandacht te hebben voor de groepsdynamica en sfeer in je groep kun je conflicten voorkomen. Dat is gemakkelijker dan ze achteraf te moeten oplossen. Hoe dan
ook valt het weleens voor dat er ruzie of een conflict is. Deze richtlijnen over straffen
en belonen kunnen je helpen bij ruzies en conflicten: chiro.be/straffen-en-belonen.
Ook pestgedrag komt jammer genoeg weleens voor, ook in de Chiro. Meer info
over hoe je pesten voorkomt én oplost, vind je op onze website: chiro.be/pesten.
Een hechte groep met enthousiaste leden (en ouders) is dus een belangrijke basis
om nieuwe leden en hun ouders aan te trekken. Het is daarom ook belangrijk dat je
groep openstaat voor die nieuwe leden. Een hechte groep is fijn, maar het mag geen
gesloten groep worden. Openstaan voor nieuwe leden is een must. Hier heb je met
de leiding een belangrijke rol in. Jij geeft met de leiding immers het goede voorbeeld.
Confronteer je leden ook met andere (Chiro)groepen, mensen en gewoonten. Speel
bijvoorbeeld samen met een Chirogroep uit de buurt (of wie weet met een scouts- of
KLJ-groep?), steek een handje toe bij de pannenkoekenslag van de oudervereniging,
speel in het openbaar park in de buurt en deins er niet voor terug om kinderen of
jongeren die toevallig passeren te laten meespelen, enz. We willen iedereen de kans
geven om naar de Chiro te gaan, daar willen we ook onze leden van doordringen.

buurt

Meer halen uit je Chironamiddagen? Wil je meer leren
over hoe je spelen uitwerkt, voor een groep staan, je bewust
worden van je begeleidingshouding en de impact ervan op
je leden? Zulke zaken leer je allemaal op de Animatorcursus
van de Chiro. Al wat meer bagage en ervaring met de
leiding? Dan is onze hoofdanimatorcursus ongetwijfeld iets
voor jou. Meer info op chiro.be/vorming.

1.2.2. OOG VOOR JE BUURT
Een belangrijke factor bij het behouden en aantrekken van
(nieuwe) leden is de buurt waarin jouw lokalen staan en de
mensen, organisaties, enz. die zich daar bevinden. Het is belangrijk
dat je als Chirogroep onderdeel bent van je buurt. In je buurt
speel je, ga je op tocht, organiseer je activiteiten, enz. Je bent er met
andere woorden regelmatig zichtbaar. Door zelf bewust stil te staan
bij wie en wat zich in jouw buurt bevindt, kun je heel wat potentiële
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leden en hun ouders aanspreken. Ook zijn er heel wat andere partners die jullie
kunnen helpen bij het opbouwen van een imago, het aanspreken en werven van
(nieuwe) leden en hun ouders of die een handje toesteken bij jullie organisatie.
Hieronder willen we focussen op hoe je bewuster aandacht kan hebben voor je buurt,
hoe je jezelf daarin toont, en hoe je in je omgeving een netwerk van partners kan
aanspreken om mee aan werving te doen.

Leer je buurt kennen en gebruik je netwerk
Als Chirogroep leef je niet op een eiland. Jullie staan met jullie werking in contact
met heel wat mensen en andere verenigingen in de omgeving. Denk aan je leden en
hun ouders, maar ook potentiële leden en hun ouders in je buurt, oud-leiding van
je groep, buurtbewoners rond je lokalen, andere jeugdbewegingen en verenigingen
in de buurt, de verhuurders van jullie fuifzaal, de jeugdconsulent en jeugddienst, de
bakker, slagerij of andere handelszaken in de buurt, het gewest en het verbond van de
Chiro, enz. Het netwerk van je groep is ongelooflijk belangrijk bij het genereren van
naambekendheid, een positief imago en het werven van leden. Als je veel connecties
hebt en als veel mensen je kennen, vergroot je je vijver waaruit je potentiële leden en
hun ouders kan vissen. Bovendien kun je dat netwerk actief aansporen om mee leden
te werven.
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Door aandacht te hebben voor je buurt krijg je zicht op wie je
potentiële leden en hun ouders zijn en hoe je hen kunt bereiken. Vaak
besef je nog niet volledig met wie jullie als groep in contact staan.
Daarom is het nuttig om jullie buurt in kaart te brengen. Denk samen
met je leidingsploeg na over waar jullie met je leden zoal vertoeven
in de buurt: zijn er plekken waar je vaak gaat spelen? Wie bevindt
zich daar nog in de buurt? En op welke plaatsen komen jullie met
de leidingsploeg? Wil je je buurt grondig onder de loep nemen en
de band versterken, dan kan je onze brochure ‘Chiro Buurt!’ eens
bekijken: chiro.be/chirobuurt.
Om jullie werking toegankelijk te maken voor die kinderen en jongeren (en hun
ouders) werk je op maat van de buurt. Neem de omgeving van je groep eens onder de
loep: wie en wat bevindt zich dicht bij ons? Wat zijn drempels om de stap tot bij onze
groep te zetten? En hoe kunnen we onze werking zo organiseren dat ze toegankelijk
wordt voor die buren? Bevindt jouw groep zich bijvoorbeeld in een wijk waar er
armoede is? Dan kun je sommige tradities en gewoonten ombuigen door bijvoorbeeld
na te denken over een tweedehandssysteem voor Chirokleren en zo de financiële
drempel te verlagen.
Ook om kinderen, jongeren en hun ouders te bereiken die je voorheen nog niet
bereikte, zijn de partners en organisaties in je buurt de ideale bondgenoot. Denk
hierbij aan het asielcentrum, het OCMW, de buurtwerker van Arktos, de moskee,
een instelling voor jongeren, speelpleinwerking of andere vakantiewerkingen, enz.
Maak hierbij in de eerste plaats de reflectie over welke meerwaarde jullie groep voor
die doelgroep(en) kan hebben. Welke aanpassingen aan jullie werking vraagt het
om die doelgroep(en) erbij te betrekken? Wat vraagt dat van de leiding? Hou daarbij
rekening met de draagkracht van je leidingsploeg en de impact op je werking. Het
gebeurt wel vaker dat Chirogroepen samenwerkingen aangaan met zulke organisaties,
door bijvoorbeeld een spelnamiddag uit te werken met typische Chiroactiviteiten.
Of sommige groepen gaan bijvoorbeeld twee keer per jaar op bezoek bij een
opvangcentrum voor vluchtelingen om per afdeling spelletjes te spelen met de
kinderen daar. Er zijn zelfs Chirogroepen die een aantal kinderen mee op bivak
namen.
Een laagdrempelige manier om kinderen en jongeren te laten proeven van Chiro
is het project Iedereen Mee Op Kamp. Dat is een initiatief waarbij Chirogroepen
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maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren mee op kamp kunnen nemen
zonder dat ze tijdens het jaar ingeschreven zijn als lid. Op die manier wordt de
werking laagdrempeliger gemaakt voor die doelgroep en krijgen ze toch een kans
om te proeven van Chiro. Vinden ze het leuk? Wie weet willen ze tijdens het jaar
ook wel naar de activiteiten komen. Voor dit project is het ook nuttig om op zoek te
gaan naar partnerorganisaties die werken met die doelgroep, zoals een OCMW, een
vluchtelingencentrum, enz. Meer info vind je op chiro.be/iedereenmeeopkamp.
Een samenwerking met andere organisaties is vaak een sterke troef. Ga op zoek
naar partnerorganisaties die de kinderen en jongeren die jullie niet bereiken wél al
bereiken. Zij staan dichter bij die kinderen dan jullie. Een gouden tip hierbij is een
brugfiguur zoeken binnen die organisatie: iemand die een brug slaat tussen jullie
als leiding en het kind en de ouders. Een brugfiguur kent het kind en zijn of haar
familie en kan jullie heel specifieke en concrete tips geven om naar bepaalde kinderen
en hun ouders toe te stappen. Anderzijds is zo’n brugfiguur ook voor kinderen/
jongeren en hun ouders een houvast, iemand die voor hen herkenbaar is op onbekend
terrein. Door de nabijheid van een brugfiguur kan er rekening gehouden worden met
bepaalde gevoeligheden of nuances die niet vanzelfsprekend zijn in een Chirocontext.
Denk bijvoorbeeld aan de korte Chirorokken en -shorts, spelletjes met lichamelijk
contact of het eten op kamp. Brugfiguren kunnen verschillende mensen zijn: denk aan
medewerk(st)ers van verschillende diensten binnen je gemeente zoals de jeugddienst,
de jeugdraad, scholen, het OCMW, enz. Als die brugfiguur in de Chiro gelooft, zal de
stap voor de kinderen en hun ouders makkelijker te zetten zijn. Die persoon kan de
Chiro aan ouders en hun kinderen aanraden, ze kunnen meegaan op huisbezoek of
helpen om subsidies te krijgen. Zoek een brugfiguur niet te ver. Dikwijls is het iemand
die al dicht bij het kind staat: een leerkracht, de trainer van de voetbalclub, een
bevriende tante, de nonkel van de bakker om de hoek , enz. Wanneer je naar iemand
toe stapt om te vragen of die een brugfiguur wil zijn tussen jullie en bepaalde kinderen
en/of ouders is het belangrijk dat jullie voldoende informatie meegeven en goede
afspraken maken. Bepaalde mensen kennen de Chiro helemaal niet. Leg goed uit
wat jullie doen en waar jullie voor staan. Vertel waarom jullie met brugfiguren willen
werken en hoe jullie de samenwerking zien.

Heel wat meer info en nieuwe inzichten over het
betrekken van maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren vind je in de brochure ‘All Aboard’, te bestellen
en te downloaden via chiro.be/all-aboard.
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Toon jezelf!
Wees als Chirogroep aanwezig in je buurt en niet alleen tijdens jullie werking.
Wees aanwezig op buurtfeesten, de kerstmarkt, in het jeugdhuis en op andere lokale
initiatieven. Zo leren jullie de buurt kennen en omgekeerd. Let er wel op dat je
Chiroagenda op die manier snel vol zal zitten, maak dus keuzes.
In de eerste plaats is het belangrijk dat omstanders weten wat Chiro eigenlijk is.
Dat lijkt voor ons vanzelfsprekend, maar we mogen er niet van uitgaan dat dat voor
iedereen geldt. Zo zijn er heel wat kinderen, jongeren en ouders in je buurt die (nog)
niet weten wat Chiro is. Ook dat zijn nochtans potentiële nieuwe leden. Maak met
je groep tijd om hierover na te denken en probeer de essentie van wat jullie doen te
vatten in een korte en duidelijke uitleg. Gebruik die in al je communicatie: de website,
mails, flyers, affiches of – en dat is vaak nog de beste manier – in een gesprek. Een
houvast om uit te leggen wat Chiro is, vind je in de brochure voor ouders. Die kun je
downloaden en aanvragen via chiro.be/brochures. Ook ander promomateriaal van
Chirojeugd Vlaanderen kun je daarvoor gebruiken.
Hieronder kort op een rijtje wat Chiro ‘Chiro’ maakt:
✛✛ Het is een plek waar iedereen welkom is vanaf 6 jaar.
✛✛ Spelen en plezier maken staan centraal.
✛✛ Spelen gebeurt altijd in groep, samen met leeftijdsgenoten en je leiding.
✛✛ Spelen en daarvan leren, zonder het te weten.
✛✛ Je kunt er lachen, dromen en plannen maken.
✛✛ Waar je de boel op stelten zet, maar in groep alles opruimt.
✛✛ Waar je de tijd vergeet, maar in groep herinneringen maakt.
✛✛ Een plek waar je niet de beste, de snelste of de slimste moet zijn, maar gewoon
jezelf mag zijn.
✛✛ Leiding zijn is een vrijwillig engagement.
✛✛ In de zomer gaan we samen op kamp.
Denk ook aan de praktische zaken die voor jouw Chirogroep van toepassing zijn.
Ook dat is interessant om mee te geven, zeker voor ouders.
✛✛ Wanneer vinden jullie activiteiten plaats en waar?
✛✛ Welke kleren doe je het beste aan om naar de Chiro te komen?
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✛✛ Hoe zijn jullie afdelingen ingedeeld, welke leeftijden zitten in welke afdeling?
✛✛ Hoeveel kost het om bij jullie naar de Chiro te komen?
✛✛ Wanneer gaan jullie op kamp? En hoeveel kost dat?
We vermeldden het al eerder: leden en ouders die enthousiast zijn over de Chiro,
dat is de beste reclame. Een stevige dagelijkse werking is dé manier om je leden
enthousiast te houden én je kunt die activiteiten ook gebruiken om jouw groep in de
kijker te zetten. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je leden honderduit vertellen aan hun
ouders en/of vrienden hoe ‘cool’ de afgelopen activiteit was, maar ook als jullie samen
met de groep op pad zijn of spelen in het park. Je bent je er niet altijd van bewust,
maar als groep zijn jullie vaak zichtbaar in de buurt en dat is goed.
Je kunt je werking ook heel expliciet gebruiken als reclame: maak foto’s of filmpjes
van een leuke activiteit. Denk hierbij aan de race met zelf gepimpte gocarts die de
aspi’s deden, de vlottentocht die je met de keti’s deed, het originele actje van de rakwi’s
tijdens de bonte avond of de sprookjesqueeste bij de ribbels. Misschien is er in jullie
groep wel iemand handig in monteren? Die foto’s en/of filmpjes kun je dan bewust
gebruiken om via jullie website en/of Facebookpagina reclame te maken. Wees bij
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het delen van foto’s en filmpjes wel alert voor waar ze verspreid worden. Tips over het
gebruik van online fotomateriaal, privacy en GDPR zijn te vinden op de website:
chiro.be/gdpr.
Ten slotte kun je je zichtbaarheid verhogen op andere manieren. Enkele tips!
✛✛ Een groot bord op een drukke plaats met info over jullie volgende activiteit
✛✛ Chiroballonnen aan alle brievenbussen van jullie leden ter verrassing
✛✛ Maak een afspraak met de school in de buurt om uitleg te geven, een spel te spelen
en flyers uit te delen
✛✛ Een open aanbod waarbij alle kinderen uit de buurt welkom zijn om mee te
springen op jullie springkasteel
✛✛ Een vriendjesdag waarbij elk lid een vriendje of vriendinnetje meeneemt
✛✛ Deur aan deur wafels verkopen om op kamp te kunnen gaan
✛✛ Spelen in het bos of in de stad
✛✛ Jullie Facebookpagina up-to-date houden
✛✛ Zorg ervoor dat je Chirogroep vermeld wordt in gemeentelijke infobrochures en
krantjes
✛✛ Gebruik de oudersbrochures en ander promomateriaal van Chirojeugd Vlaanderen
om ouders en geïnteresseerden een woordje uitleg te geven
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Imago
Het imago van je Chirogroep en/of leidingsploeg is SUPERbelangrijk. Hoe zien je
leden en hun ouders, maar ook ouders van kinderen die niet in de Chiro zitten, jullie
werking? Hoe zien de buurt, jullie gemeente, andere kinderen en jongeren, enz. jullie
Chirowerking? Je imago is een belangrijke factor in het aantrekken of juist verliezen
van leden. Ouders zoeken een leidingsploeg die verantwoordelijkheid uitstraalt. Denk
dus goed na over hoe jullie je tonen naar de buitenwereld.
Enkele vragen om rekening mee te houden als je een spotless imago wilt!
Lokalen en terrein
✛✛ Is het herkenbaar dat het een Chirolokaal is?
✛✛ Zijn de lokalen voldoende proper en hygiënisch?
✛✛ Is het voldoende warm in de winter?
Spelen
✛✛ Maak jezelf zichtbaar met leuke, originele spelen als je in het openbaar
speelt.
✛✛ Spelen jullie met respect voor de natuur?
✛✛ Laten jullie na het vieruurtje geen koekpapiertjes rondslingeren?
Ouders
✛✛ Hou hen op de hoogte, betrek hen bij jullie werking.
✛✛ Ken je de ouders van de leden?
✛✛ Ga je op huisbezoek?
✛✛ Weten ze wie ze kunnen aanspreken?
✛✛ Organiseer je een kampinfomoment?
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Participatie in de gemeente
✛✛ Neem je actief deel aan de jeugdraad?
✛✛ Ga je naar belangrijke vergaderingen in het dorp of de buurt? (Feestcomité,
dorpsraad, verenigingenoverleg, enz.)
Andere verenigingen
✛✛ Heb je een goede band met hen?
✛✛ Kun je een beroep doen op hen als je iets organiseert?
✛✛ Doen zij een beroep op jullie groep?
Buurt
✛✛ Breng je de buurtbewoners op de hoogte als er een grote activiteit is (met
mogelijk geluidsoverlast)?
✛✛ Is je groep zichtbaar in het dorp? (Affiches, borden voor eetfestijnen, enz.)
✛✛ Dragen je leden Chirokleren op activiteiten?
✛✛ Ben je herkenbaar met je groep?
Alcoholbeleid
✛✛ Maken jullie in de leidingsploeg afspraken over alcoholgebruik?
✛✛ Hebben jullie een beleid voor aspi’s?
✛✛ Toetsen jullie dat bovendien af bij de ouders?
✛✛ Spreek je af niet te drinken in Chirokleren?
Communicatie
✛✛ Heb je een maandelijks (papieren) communicatiemiddel met je leden?
Ledentijdschrift, programmaboekje, enz.
✛✛ Heb je een website of een Facebookpagina die goed onderhouden wordt?
✛✛ Gebruik je de Chirohuisstijl? (Zie chiro.be/huisstijl.)
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De ‘grote Chiro’
✛✛ Neem je deel aan gewestactiviteiten?
✛✛ Ken je de andere Chirogroepen en jeugdbewegingen uit de buurt?
✛✛ Gaan je leiding en/of aspi’s mee op cursussen?

2. Werven
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acties, act

In dit hoofdstuk geven we een aantal concrete wervingsacties mee die Chirogroepen
al gedaan hebben. Niet elke actie is geschikt voor dezelfde doelgroep. Wil je
bijvoorbeeld vooral oudere leden werven, dan pak je het beste uit met een hippe
activiteit, en dan zijn vrienden en leeftijdsgenoten de beste manier om te overtuigen.
Bij jongere kinderen zijn de ouders dan weer heel belangrijke spilfiguren: meestal
zijn zij het die beslissen of hun kind al dan niet naar de Chiro gaat. Denk dus ook
altijd na over de doelgroep(en) die jullie willen bereiken en ook de achterliggende
strategie. Een actie op poten zetten, is trouwens onlosmakelijk verbonden met promo
voeren en communiceren over jullie activiteiten. Daarover lees je meer in een volgend
hoofdstukje. Laat je inspireren door enkele voorbeelden!

=

ties, acties
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WERVEN IN SCHOLEN
De scholen in je buurt zijn ideale partners om reclame te maken voor je
Chirogroep. Je kunt flyers uitdelen en tijdens de speeltijd een spel spelen met de
leerlingen. Dat is een fantastische manier om leden te werven, want je bereikt in
één klap een heleboel kinderen. Maak je ook aan de schoolpoort nog reclame, dan
bereik je tegelijk hun ouders en kun je vooral nog meer info geven. Want zoals
eerder aangehaald, weet niet iedereen zomaar wat Chiro is (zie p. 6).
Onderschat trouwens de rol van de leerkrachten niet: ook zij zijn geschikte
ambassadeurs. Wanneer leerkrachten en de directie tonen dat ze achter de Chiro
staan, geeft dat vertrouwen voor de ouders. Zeker voor ouders die de Chiro (of het
concept van een jeugdbeweging) nog niet kennen.
Ook op middelbare scholen kun je reclame maken. Jongeren overtuig je echter
minder gemakkelijk met een spelletje op de speelplaats. Wie weet kun je wel een
les Lichamelijke Opvoeding overnemen en die vol Chirospelen stoppen? Een toffe
promovideo kan ook werken om de aandacht te trekken (zie ook p. 6: gebruik
je activiteiten om mee uit te pakken). Let er wel op dat je potentiële leden ook
persoonlijk aanspreekt en hen vragen laat stellen. Nog een idee is tijdens een
middagpauze, tijdens een opendeurdag of een ander evenement van de school een
kraampje uit te baten met een lekker hapje, een drankje of een leuke activiteit. Als
jongeren naar je toe komen, kun je hen persoonlijk aanspreken, vragen stellen en
info geven.

ACTIES

Waarom deze actie? Via scholen is je bereik het grootst: alle kinderen en jongeren
gaan immers naar school, je moet je maar één keer verplaatsen om heel wat
kinderen en jongeren aan te spreken.
Doelgroep: kinderen en jongeren van alle leeftijden, en de school zelf als handige
netwerkpartner.
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VRIENDJESDAG

je leden stimuleert om een
Organiseer een of meer speelnamiddagen waarbij
aanbod eventueel open voor
vriendje, nichtje of neefje mee te brengen. Stel je
een leuke activiteit, je laat
alle kinderen en jongeren in de buurt. Je zorgt voor
wie weet zie je hen volgende
de nieuwkomers proeven van spel en plezier, en
op om te polsen hoe ze de
week terug. Bel hen na die dag bijvoorbeeld eens
info. Die activiteit hoeft ook niet
activiteit ervaren hebben en geef eventueel extra
n. Je kunt ook op een avond
tijdens jullie reguliere spelnamiddag plaats te vinde
lokalen en daar een breed publiek
bijvoorbeeld een filmavond organiseren in jullie
aan kinderen en jongeren op uitnodigen.
eren en jongeren leren wat Chiro is
Waarom deze actie? Leden trekken leden. Kind
door aan Chiro te doen.
leeftijden.
Doelgroep: kinderen, jongeren en leden van alle

BROODZAKKENACTIE
Flyers ronddelen heb je misschien al gedaan, maar misschien wil een lokale bakker
je flyers wel als sticker op zijn of haar broodzakken?
Waarom deze actie? Je bereikt op een gemakkelijke en originele manier heel veel
volk uit jullie buurt.
Doelgroep: ouders en buurtbewoners.
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FIETSEN MET DE GOCART

een gocart en veel
Trek een half uur voor je werking start door de straten met
Geef in je boodschap
kabaal. Je verkondigt luidkeels wat er op het programma staat.
is de kern. Deel
mee wat Chiro precies inhoudt: spelen en samen plezier maken
manier spreek je
die
Op
eventueel flyers uit waar kort de belangrijkste info in staat.
n.
kenne
ook kinderen, jongeren en ouders aan die de Chiro nog niet
bonte en enthousiaste
Waarom deze actie? Goesting zien is goesting krijgen: een
dien is het praktisch
Boven
.
spelen
te
leidingsploeg geeft gewoon goesting om méé
en, ze kunnen
breng
te
toe
jullie
voor ouders: ze hoeven zelf hun kind niet naar
over hoe en
ken
afspra
wel
ard
uitera
het gewoon mee op de gocart zetten. Maak
wanneer jullie de kinderen weer afzetten.
Doelgroep: kinderen van alle leeftijden, hun ouders en jullie
omgeving.

buren in de directe

OPENDEURDAG
Heel veel Chirogroepen organiseren een opendeurdag, een dag waar ze even
pronken met hun werking. Doe een leuk spel met de (potentiële) leden, en
maak ondertussen de ouders warm met een infostandje waar je hen persoonlijk
aanspreekt.

ACTIES

Waarom deze actie? Om kinderen, jongeren en ouders te laten proeven van jullie
Chirosfeer, en omdat het een handige manier is om veel mensen te informeren
zonder bijvoorbeeld huisbezoeken te moeten doen. Daarnaast maken kinderen,
jongeren en hun ouders meteen kennis met jullie locatie.

Doelgroep: kinderen, jongeren, leden maar vooral ouders.
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BARBECUE/FILMAVOND/MOCKTAIL AVOND
Organiseer een ontspannende activiteit die je ook openstelt voor het bredere
publiek: niet alleen leden, maar ook kinderen en/of jongeren die niet in de Chiro
zitten, zijn welkom. Zo kun je ook wat extra info meegeven over jullie werking.
Waarom deze actie? Via een laagdrempelige, ontspannende activiteit kun je
al heel wat contacten leggen met kinderen en jongeren die je anders niet zou
ontmoeten.
Doelgroep: oudere leden en jongeren.

IEDEREEN MEE OP KAMP

en maatschappelijk
Iedereen Mee Op Kamp is een initiatief waarbij Chirogroep
zonder dat die
nemen
n
kunne
kwetsbare kinderen en jongeren mee op kamp
de werking laagwordt
r
manie
die
Op
tijdens het jaar ingeschreven waren als lid.
om te proeven
kans
een
toch
ze
n
krijge
en
drempeliger gemaakt voor die doelgroep
wel naar de
ook
jaar
het
s
tijden
ze
willen
van Chiro. Vinden ze het leuk? Wie weet
eeopkamp.
ereenm
be/ied
chiro.
e:
websit
activiteiten komen. Meer info vind je op de
Waarom deze actie? Omdat de Chiro voor iedereen is.
chappelijk kwetsbare
Doelgroep: kinderen, jongeren en hun ouders uit een maats
situatie.
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Informeren
De bovenstaande voorbeelden zijn ideaal om kinderen, jongeren en ouders te
overtuigen die de Chiro al (een beetje) kennen. Wat met ouders en kinderen
voor wie het concept Chiro totaal onbekend is? Of ouders, kinderen en jongeren die niet weten dat er zoiets bestaat als een jeugdbeweging: een plek waar
kinderen en jongeren samenkomen om te spelen en vrienden te maken?
Die mensen zal je een beetje meer uitleg moeten geven. Het is niet genoeg om
hen uit te nodigen op je opendeurdag of een ballon met een uitnodiging aan
hun brievenbus te hangen. Het is belangrijk dat zij eerst weten wat Chiro precies inhoudt. Zaken die voor jou als ervaringsdeskundige vanzelfsprekend lijken, zijn dat voor hen helemaal niet. Om die info over te brengen,
hebben we twee handige brochures die je kunt gebruiken:
✛✛ De oudersbrochures: een handige folder waarin uitgelegd wordt
wat Chiro is: wat doen we daar precies, voor wie is het, hoe worden
de leden opgedeeld, wat met Chirokleren, hoeveel kost het, enz.? Er
staan veel foto’s in die duidelijk vatten wat je zoal doet in de Chiro.
Die brochures zijn er, naast het Nederlands, ook in het Engels,
Frans, Bulgaars, Arabisch en Turks.
chiro.be/oudersbrochure
✛✛ De welkomstbrochure voor (ouders van) nieuwe leden: dit is iets uitgebreider dan de oudersbrochure. Ze is geschikt voor ouders die hun
kinderen voor het eerst naar de Chiro sturen en vertelt meer over het
reilen en zeilen in de Chiro. Ze geeft meer info over onze visie, over wat
het leidingsengagement allemaal inhoudt, lidgeld en verzekeringen, op
kamp gaan, enz.
chiro.be/welkomstbrochure
Denk ook terug aan het belang van partnerorganisaties en brugfiguren aanspreken om bepaalde doelgroepen te bereiken (p. 5). Met
die partners onder de arm zul je gemakkelijker kinderen, jongeren
en hun ouders bereiken die je ervoor moeilijker kon aanspreken.
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3. Werven
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communicati
Je dagelijkse werking opsmukken, werken aan je imago en ledenwervingsacties op
poten zetten: goed bezig! Uiteraard is het ook belangrijk dat jullie acties een groot
publiek bereiken. Communicatie is dus heel belangrijk als je nieuwe leden wilt werven.
Hier willen we kort wat info meegeven over hoe je een degelijk communicatieplan
maakt om zoveel mogelijk mensen van je doelpubliek te bereiken, en enkele concrete
tips om te communiceren met (potentiële) leden en hun ouders.

3.1. Wat is je boodschap?
Je wilt promo maken voor je groep en dus kinderen, jongeren en hun ouders overtuigen om naar je werking te komen. Daarbij is het belangrijk om na te denken over
welke boodschap je wilt meegeven. Beslis wat de essentie van jullie boodschap
is, wat de eigenheid is van jullie Chirogroep. Blader even terug naar p. 6, waar we
daarvoor enkele kapstokken gaven. Spel, plezier en samenzijn staan altijd centraal.
Laat dat in je boodschap en beeldmateriaal zoveel mogelijk aan bod komen.

=
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ie en promo
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3.2. Dé gouden tip: maak een
communicatieplanning
Een communicatieplanning is een handig schema waarin staat wat je wanneer en
waar wilt laten weten. Er staat ook in wie dat opvolgt en wanneer de deadlines vallen.
Het is een zeer handig instrument. Een must voor Chirogroepen die aan vlotte pr
willen doen!
Een voorbeeld:

VOORJAAR
BOODSCHAP

KANAAL

DEADLINE

VERSCHIJNT

VERANTWOORDELIJKE

Algemene Chiro-info

Ledenblad

1 september

10 september

Elise

Info ouders nieuwe leden

Brochure

1 september

10 september

Fara

Promo fuif

Affiche

3 oktober

12 oktober

Pieter

Promo fuif

Flyer

3 oktober

12 oktober

Pieter

Promo fuif

Website

14 oktober

16 oktober

Pieter

Promo fuif

Facebook

16 oktober

Pieter

Info groepsuitstap

Briefje

14 november

Soumar

Info groepsuitstap

Mail

14 november

Soumar

Info groepsuitstap

Website

14 november

Soumar

10 november
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WANNEER MAAK JE EEN COMMUNICATIEPLANNING?
Dat hangt er wat van af. Je kunt een planning opstellen voor een lange periode
(voorjaar, najaar), maar je kunt het ook per activiteit gebruiken. Je lijst dan op waar
het interessant is om je activiteit bekend te maken. Vervolgens verdeel je de taken
onder elkaar.

VAST VERGADERPUNTJE
Een communicatieplanning is zinloos als je ze niet opvolgt. Een goede tip is om de
planning op elke vergadering te overlopen. Wanneer komen er deadlines in zicht?
Moeten er nog nieuwe zaken op de planning komen? Enzovoort. Maak dus van pr en
communicatie een vast punt op de vergaderagenda!

3.3. Promomateriaal
EIGEN PROMO MAKEN?
Zorg ervoor dat je eigen promomateriaal in het oog springt. Design is
cruciaal! Als je de aandacht niet kunt vangen, mag je boodschap nog zo
mooi zijn, ze zal niet aankomen. Foto’s kunnen daarbij belangrijk zijn. Je
kunt het beste iemand met verstand van vormgeving aan het werk zetten.
Heb je de middelen ervoor, ga dan voor kleurenkopieën of drukwerk.

PROMOMATERIAAL BESTELLEN BIJ HET NATIONAAL SECRETARIAAT
Geen designgenie in jullie groep? In september krijg je van Chirojeugd Vlaanderen
een heleboel promomateriaal. Wat voor materiaal dat is, wijzigt van jaar tot jaar.
Sommige dingen zijn gratis te verkrijgen of tegen de drukprijs. Maak gebruik van de
mogelijkheid om je flyers te personaliseren met je eigen foto’s, of om extra affiches te
bestellen voor jouw groep. Koop kaftpapier in De Banier en hou een boekenkaftactie,
bestel de oudersbrochures en deel die uit aan ouders die de Chiro niet kennen.
Promotips vind je op: chiro.be/wij-zijn-chiro
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ONTLENEN
Via de Chirosite kun je allerlei promomateriaal reserveren (tentjes, vlaggen, banners)
om een herkenbaar standje te maken.
chiro.be/ontlenen

ONLINE
Ook online is het belangrijk dat jullie groep zichtbaar is en blijft. Deel af en toe iets
van de Facebook- en Instagrampagina van Chirojeugd Vlaanderen of post elke zondag
een leuk sfeerbeeld voor ouders om te delen. In september is er een grote deelactie
met banners, Instagramposts en filmpjes. Die kunnen jullie opnieuw delen om zo ook
online te laten weten wie jullie zijn.

3.4. Persoonlijk contact
Het klinkt zo eenvoudig, maar persoonlijk contact blijft de meest doeltreffende vorm
om leden te werven. We weten dat dit natuurlijk ook heel tijdrovend is. In de voorbije
hoofdstukjes las je al wie je partners kunnen zijn bij ledenwerving, welke boodschap je
meegeeft, en dat evaluatie belangrijk is. Persoonlijk contact kan ook op heel luchtige,
informele manieren. Tijdens het babysitten of op een buurtbarbecue kun je heel wat
potentiële leden en hun ouders aanspreken. Deins er bovendien niet voor terug om
ouders te vragen of hun kind naar de Chiro wil komen. Geef daarnaast tips aan je
(oudere) leden over wat ze kunnen zeggen tegen vrienden die lid willen of kunnen
worden.
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4. Tot slot
Zoals je gemerkt hebt, komt er bij leden werven heel wat meer kijken dan een flyer
ontwerpen en uitdelen. Werven begint bij je dagelijkse werking en je relatie met je
buurt. Door jezelf te tonen en contacten te leggen met partners in de buurt vergroot
je je bereik. Door aandacht te hebben voor je leden en je buurt, door regelmatig aan
inspraak en evaluatie te doen, ontdek je mogelijke drempels die ervoor zorgen dat
(potentiële) leden en hun ouders minder snel de weg naar jullie vinden. Door daaraan
te werken, maak je je werking toegankelijker en wordt de stap tot bij jullie al iets
kleiner.
Alle zaken die we aangestipt hebben, dat zijn er best veel om rekening mee te houden.
Hou zeker bepaalde zaken in je achterhoofd of wees je er op z’n minst van bewust.
We beseffen wel dat we niet altijd pasklare antwoorden kunnen geven op de vraag
hoe je leden moet werven. Veel hangt immers af van de buurt en de context van jouw
Chirogroep.
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Probeer met jullie leidingsploeg gerust verschillende zaken uit en vergeet zeker niet
regelmatig te evalueren. Heeft onze actie succes gehad? Zorgt onze andere aanpak
ervoor dat kandidaat-leden gemakkelijker tot bij ons geraken? Hoe zit het met de
draagkracht van de ploeg? Werkt iets niet, blijf dan niet bij de pakken zitten en
probeer iets anders.
Heb je met jouw groep een ludieke, fijne, zotte en/of doeltreffende wervingsactie op
poten gezet? We horen het graag!
Al jouw inspiratie is welkom via continuiteit@chiro.be.

COLOFON
Deze brochure bundelde de voormalige brochures van Chirojeugd Vlaanderen
over leden werven: ‘-12’ en ‘+12’. Ze is het resultaat van het denkwerk van
Jane Baertsoen, Stephy Deschrijver, Filip De Roover en Nele De Cnaep van de
commissie Continuïteit en Sofie Van Keymeulen en Nele De Cnaep van de cel
Continuïteit en Stad.
Veel dank aan de mensen die nalazen en feedback gaven: Jane Baertsoen, Merijn
Van de Geuchte, Els Foets, Katrien Copejans, Katrien Monteyne, Leene Decoster en
Maaike Monsecour.
Ook dank aan Bart Boone voor de taalcorrectie, Anne-Marie De Roeck voor de
communicatietips en Jan Van Bostraeten voor de mooie vormgeving. De foto’s zijn
van Valerie Vanderlooy, Dries Vaes, Bruno Bruneel en Jan Van Bostraeten.
Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen, 03-231 07 95
Voor meer info kun je terecht bij continuiteit@chiro.be.
Wettelijk Depot: D/2018/2909/5

