CHIRO, DAT IS WAT ONS BIN(D)T
EEN PUBLICATIE OVER BRUGPROJECTEN MET MEISJES BINNEN DE CHIRO
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1. INLEIDING
Alles verandert altijd. Zo ook de samenleving waarin wij leven en jong zijn. Dat heeft niet
alleen gevolgen voor de jongeren, maar ook voor het jeugdwerk en specifiek voor de jeugdbeweging. De jeugdbeweging wordt vaak gezien als het ‘oermodel’ van het jeugdwerk in
Vlaanderen. ‘Voor en door jongeren’, dat is de basis van elke jeugdbeweging1. Jongeren
organiseren op regelmatige basis activiteiten voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar
oud. Die kinderen krijgen op hun beurt de kans om zelf leiding te worden op 18-jarige leeftijd.
Deze vorm van jeugdwerk is een heel specifiek Vlaams gegeven. De cijfers tonen aan dat de
jeugdbeweging heel populair is in Vlaanderen. Zo zijn er in Vlaanderen meer dan 250 000
kinderen en jongeren actief2. Meer dan 100 000 van hen zijn lid van Chirojeugd Vlaanderen.
Met het veranderen van de samenleving komt ons model onder druk te staan. Chirojeugd
Vlaanderen wil er zijn voor alle kinderen en jongeren. We willen dat Chirogroepen een weerspiegeling zijn van hun buurt. Dat gaat niet overal even gemakkelijk. We kunnen onze visie
niet altijd waarmaken. Zo wil de Chiro jongeren bereiken ongeacht culturele achtergrond.
Maar jongeren met een migratieachtergrond vinden niet altijd de weg naar de jeugdbeweging, of omgekeerd: de jeugdbeweging vindt niet altijd de weg naar die jongeren. Onbekend is onbemind? Of is er meer aan de hand?
Door die feiten stellen we ons enkele vragen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met de
Chiro écht iedereen bereiken? Welke drempels hebben we? Heeft een jeugdbewegingsmodel eigenlijk wel iets te bieden aan alle kinderen en jongeren?
Ons antwoord op die laatste vraag is heel duidelijk: zéker! In de Chiro leren kinderen en jongeren via spel samenleven met elkaar. De jeugdbeweging is een plaats waar niets moet en
waar geen scores bijgehouden worden. Zo creëert de Chiro een plaats waar jongeren zich
kunnen ontplooien en zich thuis kunnen voelen. In een maatschappij waar kinderen vooral
veel moeten, wil de Chiro een plaats creëren waar kinderen gewoon kunnen zijn.
Om onze missie waar te maken en het Chirogevoel naar zoveel mogelijk mensen te kunnen
verspreiden, moeten we blijven zoeken naar manieren om ‘de Chiro’ bij de jongeren te brengen. Daarom geven we met Chirojeugd Vlaanderen ruimte aan experimenten. Door te experimenteren met onze werkvorm zorgen we ervoor dat we relevant blijven en komen we meer
te weten over hoe we verschillende groepen kinderen en jongeren kunnen bereiken.
In deze publicatie lichten we enkele van onze experimenten toe: onze brugprojecten. Met
brugprojecten willen we ‘de brug maken’ tussen verschillende soorten jeugdwerk en doelgroepen. Ons eerste brugproject dateert van begin 2009: Bint in Brussel (‘bint’ is Arabisch
voor ‘meisje’). Toen dat project al enkele jaren goed liep, werd er in Gent een gelijkaardig
project opgezet: project Flo.
Met onze brugprojecten willen we jongeren die elkaar in het dagelijkse leven niet zo snel
zouden ontmoeten de kans geven om dat wel te doen. In deze brochure vind je een korte
geschiedenis van die projecten, de redenen waarom we die projecten ondersteund hebben
en wat we eruit geleerd hebben. Dit is geen praktische handleiding of een stappenplan om
zelf een dergelijk project op te zetten. Je kunt de tips en ervaringen wel gebruiken als inspiratie.
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Definitie jeugdbeweging
‘Chiro blijft grootste jeugdbeweging’. De Standaard, 23 oktober 2015.
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In deze brochure focussen we dus op culturele en stedelijke brugprojecten. Dat wil niet
zeggen dat Chirojeugd Vlaanderen geen oog heeft voor andere vormen van diversiteit. We
zetten die alleen niet in de kijker in deze publicatie. Bovendien zijn verschillende vormen
van diversiteit vaak aan elkaar gelinkt. Zo wijzen cijfers uit dat jongeren met een ‘andere’
culturele achtergrond ook vaak opgroeien in kansarmoede3.
Deze publicatie gaat over Chiroprojecten in de stad, maar is ongetwijfeld ook inspirerend
voor vrijwilligers die actief zijn buiten de stedelijke context. De grenzen van de stad vervagen: de projecten die vandaag in de stad uitgevoerd worden, zijn morgen relevant in heel
Vlaanderen4.

2. WAAROM BRUGPROJECTEN?
Vlaanderen verstedelijkt aan een razendsnel tempo. In combinatie met de veranderende
migratiepatronen heeft dat gevolgen voor de samenstelling van de bevolking, vooral bij de
jongeren. De ‘minderheden’ worden in een snel tempo een ‘meerderheid’. In Brussel heeft
meer dan 80 % van de jongeren onder de 17 jaar roots in het buitenland. In Antwerpen is
dat bijna 70 %5.
Die verschillen in herkomst zorgen voor een kloof tussen kinderen en jongeren. Jongeren
met een verschillende culturele achtergrond kennen elkaar niet altijd. Ook al wonen ze in
dezelfde stad, ze krijgen weinig kansen om elkaar te ontmoeten6. Zo zien we dat sommige
scholen in Brussel een ‘middenklassepubliek’ en andere scholen eerder een ‘kansarm’ publiek
aantrekken. Die laatste zijn de zogenaamde ‘concentratiescholen’. Jongeren ontmoeten dus
niet veel leeftijdsgenoten met andere achtergronden op school. Dat gebeurt bovendien
ook niet in hun vrije tijd of in het jeugdwerk. Uit onderzoek7 blijkt, jongeren met roots in
migratie minder deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Bovendien blijkt dat als jongeren wel
deelnemen aan het jeugdwerk, dat dat in ‘gescheiden parcours’ gebeurt8. Als jongeren met
roots in migratie deelnemen aan het jeugdwerk gaan ze vooral naar doelgroepspecifieke
organisaties. Dat zijn organisaties die zich specifiek richten op één bepaalde doelgroep van
jongeren. Jeugdbewegingen staan in principe open voor alle kinderen en jongeren maar er
is een ondervertegenwoordiging van bepaalde doelgroepen.
Van de jeugdbewegingen wordt dus verondersteld dat zij voornamelijk de ‘Vlaamse’ kinderen en jongeren bereiken9. Dat klopt, maar we zien hier wel verschuivingen in. Sommige
Chirogroepen slagen er wel in om de diversiteit van hun buurt te weerspiegelen in hun ledenbestand. Langs de ene kant zijn er Chirogroepen die opgericht zijn in een multiculturele
buurt en doelbewust de kinderen uit de wijk willen bereiken. Langs de andere kant zijn er de
Chirogroepen die opgericht zijn in een buurt die langzaam verandert en die zich aanpassen.
Voor die groepen maakt dat verschillend uitgangspunt een groot verschil. Sommige groe3
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Visienota diversiteit in/en het jeugdwerk.
Visietekst ‘Chiro in de stad’ (2015).
In cijfers gevat: Jeugdwerk in de stad. Publicatie van Departement cultuur, jeugd, sport en media. 2016.
Sacco Muriel, Smits Wendy, Kavadias Dimakritos en Spruyt Bram (2016). ‘De Brusselse Jeugd:
tussen diversiteit en kwetsbaarheid’.
Sacco Muriel, Smits Wendy en Kavadias Dimakritos (2016). ‘De Brusselse jeugd:
tussen diversiteit en kwetsbaarheid’.
De Visscher Kris en Neyens Miet (2016). Visienota ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’.
De Visscher Kris en Neyens Miet (2016). Visienota ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’.
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pen hebben van bij de start diversiteit als uitgangspunt. Voor hen is diversiteit een realiteit.
Ze zoeken doelbewust naar aanpassingen die ze kunnen doen om drempels voor jongeren
met een ‘andere’ culturele achtergrond te verkleinen. Ze stellen zichzelf in vraag. Voor
groepen die opgericht zijn in een buurt die nadien verandert, kan dat anders aanvoelen. Zij
beschouwen diversiteit nog niet als realiteit, maar als een verandering waar ze zich noodgedwongen aan moeten aanpassen. De neuzen moeten vaak eerst in dezelfde richting geraken. Toch zien we dat er ook bij die groepen vaak al een veranderingsproces in gang gezet is.
We zien die positieve tendens niet alleen in cijfers, maar ook in attitudes. De leiding heeft
een open houding. Ze sluiten niemand uit, hun deur staat open. De groepen gaan actief op
zoek naar nieuwe leden in de buurt, en doen praktische aanpassingen om hun toegankelijkheid te verhogen voor alle kinderen en jongeren: bv. halal eten voorzien, solidariteitsramadan organiseren met de aspiranten, tweedehandssystemen voor Chirokleren voorzien, het
lidgeld bewust laag houden, en anderstalige ouderbrochures verspreiden. Veel Chirogroepen gaan die uitdagingen intuïtief aan wanneer ze die tegenkomen. Ze problematiseren de
culturele verschillen niet, maar zien ze als een evidentie10.
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De Haene Jolijn en Verschelden Griet (2014). Rapport retrospective casestudy Diegem.
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Die positieve verhalen nemen niet weg dat er ook klanken binnenkomen van Chirogroepen
die graag de kinderen uit hun buurt willen bereiken, maar daar moeilijk in slagen. Ook zien
we dat sommige Chirogroepen in de stedelijke context voornamelijk uit ‘blanke kinderen’
bestaan. Soms kennen ouders met een migratieachtergrond de jeugdbeweging gewoon
niet. Soms worden er enkele andere redenen gemeld als oorzaak: ze weten niet hoe ze zich
kunnen inschrijven, ze kennen niemand die al lid is, “In de Chiro leer je niets”, ouders voelen
meer affiniteit met een sportclub11, enz.
Er moet dus wel nog wat werk gebeuren. We willen er werk van blijven maken om Chirogroepen een weerspiegeling van hun buurt te laten zijn. We kiezen er bewust voor om dat
door middel van inclusie te doen. We verspreiden goede voorbeelden en ondersteunen
Chirogroepen die hun drempels verlagen. Het doel is dat alle kinderen die willen komen,
kúnnen komen. We weten wel dat dit een proces van lange duur is. Daarom willen we daarnaast meewerken aan het overstijgen van maatschappelijke breuklijnen tussen jongeren
met verschillende culturele achtergronden buiten de Chirogroep. En dat kunnen we nu al
doen! Jongeren hoeven niet per se lid te worden van een Chirogroep om een beetje ‘Chiro’
mee te krijgen of om Chiroleden te ontmoeten. We willen onze Chirogroepen aanmoedigen
om ontmoetingskansen te creëren tussen verschillende jongeren. Op die manier kunnen we
ertoe bijdragen dat jongeren elkaar wél ontmoeten in hun vrije tijd, zonder dat ze daarvoor
lid moeten zijn van dezelfde vereniging. We zien brugprojecten zo als een eerste opstap
naar inclusie. De stap naar een jeugdbeweging is voor jongeren kleiner als ze daar al andere
jongeren kennen. Verder kunnen we nagaan hoe we ons model kunnen aanpassen, hoe we
onze thema’s en het aanbod dat typerend is voor de Chiro kunnen brengen naar kinderen en
jongeren die we nu nog niet bereiken. Zo willen we kansen grijpen om leden van de Chiro in
contact te brengen met andere groepen jongeren en omgekeerd.
Onze Brusselse meisjes, die kennen de Vlaamse jongeren soms niet. Er zijn echt
verschillende soorten jongeren in Vlaanderen. Verschillende soorten humor. Onze
meisjes moeten dat zien. Als ze meegaan op cursus zijn ze verbaasd. Overdag volgen
ze een cursus en ‘s avonds zet iedereen daar plots de tafels aan de kant en is het ‘party
hard’. Die jongeren luisteren naar andere soorten muziek, en drinken af en toe weleens
een pintje. Dat is schrikken voor onze Bintmeisjes. Maar ze moeten dat zien.
Soumaya, begeleidster Bint
Als half-Tunesische weet ik hoe moeilijk meisjes met een migratieachtergrond de weg
naar de jeugdbeweging vinden. Ik begrijp ook waarom dat zo is. De stap naar een
lossere, meer breeddenkende cultuur – want zo zijn Chiromeisjes zeker! – is voor hen
niet eenvoudig. Dat is waarom ik mij engageerde bij project Flo.
Zelf heb ik veel te danken aan mijn Chiro-ervaring bij Chiro Oostakker. Ik werd er creatiever, verantwoordelijker, socialer en zelfstandiger door. Daarom vind ik het dus ook
geweldig dat de Chiro via een werking als deze op een laagdrempelige manier allochtone meisjes dezelfde levenswaarden kan meegeven. Ik zou dus zeggen: keep up the
good work!
Amina, project Flo
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Cel Communicatie Chirojeugd Vlaanderen (2017). Verwerking diepte-interviews ouderbevragingen.
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3. BINT EN FLO
3.1 HET VERHAAL ACHTER BINT
Waar het allemaal begon: een wijkfeest in Molenbeek
De meisjeswerking Bint heeft al een lange weg afgelegd. In 2009 vond de eerste activiteit
plaats. Enkele meisjes hadden op een wijkfeest in Molenbeek, waar ook de stadswerking
van Chiro Brussel aanwezig was, aangegeven dat ze graag animator wilden worden. Op
dat moment was er een tekort aan leiding bij Chiro Jijippeke in Molenbeek. Het zaadje was
geplant. Naar het voorbeeld van enkele brugprojecten tussen Chiro en andere organisaties
in Antwerpen (Kras Jeugdwerk) en Limburg (Thebe vzw) begon de stadswerking samen met
het cultuurcentrum van Molenbeek na te denken over een vormingstraject met Brusselse
meisjes met roots in migratie. De bedoeling was om meisjes die geen ervaring hadden in
het jeugdwerk klaar te stomen voor een animatorcursus en hen nadien via een stage te laten
doorstromen naar een Chirogroep in Brussel. De meisjeswerking Bint werd een feit. De beroepskracht van stadswerking Brussel zocht twee vrijwilligers. Die vrijwilligers zochten vijf
deelnemers tussen 15 en 18 jaar bij elkaar, die om de twee weken activiteiten volgden die
hen voorbereidden op het volgen van een animatorcursus.
Een keuze voor meisjes
Bij Bint hebben we van in het begin de keuze gemaakt om ons specifiek te richten op meisjes. Daar hadden we enkele goede redenen voor:
 De publieke ruimte in de stad wordt voornamelijk ingenomen door jongens. Als je
kijkt naar de jongeren op straat en op de pleintjes, dan zie je voornamelijk jongens. De
ruimte in de stad lijkt dus minder toegankelijk voor meisjes, wat bovendien zichzelf in
stand houdt.
 Er is een grotere uitval in het jeugdwerk bij meisjes ouder dan 12 jaar.
 In veel steden is er een kleiner aanbod voor meisjes, aangezien veel sportprojecten
zich voornamelijk op jongens richten.
 Meisjes geven aan dat in een gemengde werking jongens te dominant aanwezig zijn12.
Door de jaren heen hebben we ons vaak de vraag gesteld of we het project niet konden
openstellen voor jongens. Toch waren er altijd enkele redenen die ervoor zorgden dat we
het bij meisjes hielden. Vaak moesten we ons daar wel voor verantwoorden. De vraag werd
gesteld of een aparte werking nog wel van deze tijd is. Dikwijls werd dat gekoppeld aan de
culturele achtergrond van de meisjes die we wilden bereiken. Gingen we niet terug in de tijd
door een aparte werking op te richten? Verzwakken we de positie van meisjes in de maatschappij niet door hen ‘apart’ te houden in hun vrije tijd?
De begeleidingsploeg van Bint dacht hier vaak en lang over na. Meisjeswerk voelde aan als
een positieve keuze. Bint was opgericht om meisjes te versterken en hen een plaats te geven
in het vrijetijdsaanbod, en dat gebeurde ook tijdens het traject. Bovendien is het bestaan
van een aparte meisjes- of jongensgroep niet raar in de Chiro. Veel mensen die in een gescheiden Chirogroep gezeten hebben, geven aan dat dat ook gewoon leuk is. Zeker voor
tieners is het vaak leuk om gewoon eens onder meisjes apart of jongens apart te zijn. Voor
12
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de Bintbegeleiding was dat de belangrijkste reden om ervoor te blijven kiezen.
Niet alleen, maar met vele partners
Toen het project oorspronkelijk van start ging, werd er een stuurgroep opgericht. Verschillende partners werden daarbij betrokken: scholen, andere jeugdorganisaties, ouders, enz. In
het begin van het project was die stuurgroep heel noodzakelijk. Ze volgden het project op,
hielpen mee met het zoeken naar begeleiding, coachten de begeleiding en voerden mee
promo bij mogelijke deelnemers. Toen na verloop van tijd de begeleidingsploeg sterk genoeg in hun schoenen stond en zelfstandig beslissingen kon maken, ontbond de stuurgroep
zichzelf.
Beroepskrachteninzet vanuit de Chiro
Bint startte op als project van stadswerking Brussel. Algauw bleek dat het een project was
dat heel veel opvolging en tijd vroeg van de beroepskrachten van stadswerking Brussel,
maar Chiro Brussel was duidelijk: het project was te waardevol om te laten verdwijnen.
Chirojeugd Vlaanderen en de VGC volgden die mening. Ze zagen heel wat potentieel in het
initiatief en beseften dat meer ondersteuning noodzakelijk was. Die ondersteuning heeft er
zeker voor gezorgd dat het project zo lang heeft kunnen blijven bestaan.
Vaak was er het plan om van Bint een zelfstandige groep te maken. Dat bleek heel moeilijk,
omdat er gewerkt werd buiten het weekend, met studenten, van wie hun leven snel verandert. De begeleidingsploeg gaf ook aan dat ze een coördinator nodig hadden. In vergelijking met Chiroleiding (die vaak doorstroomt van lid naar leiding) hadden de vrijwilligers van
Bint immers een kleinere band met de werking. Doordat veel van onze leiding zelf nooit lid
geweest was in een jeugdbeweging, was het bij hen ook een proces van vallen en opstaan.
Communicatie met leden die niet gewend waren om wekelijks ergens te verschijnen, maakte
het organiseren van de activiteiten ook niet evident.
Van toeleidingsproject naar zelfstandige groep
Het oorspronkelijke doel van Bint was om meisjes met roots in het buitenland tussen 15
en 18 jaar te motiveren en handvaten aan te leveren om leiding te worden in een Brusselse jeugdbeweging. Dat zou zo ook een oplossing zijn voor het leidingstekort in Brussel.
Algauw bleek dat het niet zo evident is om meisjes door te sturen naar lokale Chirogroepen.
De Bintmeisjes kenden de Chirovrijwilligers enkel van hun stage. Voor die stage draaiden
ze een vier à vijf keer mee in een Brusselse Chirogroep. Dat was veel te weinig om een band
op te bouwen met de groep of met de leiding. Bovendien hadden de Bintmeisjes in de Bintgroep wel al vrienden gemaakt en wilden ze liever iets doen met hun eigen groep.
Enkele jaren na de oprichting van Bint veranderden de doelstellingen. We lieten de meisjes
van Bint kiezen waar ze hun stage deden: in een Chirogroep, op een speelpleinwerking, of in
de buitenschoolse opvang.
Dat was geen gemakkelijke keuze. Door dit te doen, werd de output voor de Chiro namelijk
verkleind. Veel Chirogroepen hoopten immers dat de Bintstagiaire na een goede stage zou
blijven. De reden om de stageplaats te laten kiezen, was dat de Chiro het belangrijker vond
om een aanbod te creëren dat tegemoetkwam aan een vraag, in plaats van ons bestaand
aanbod op te dringen. Voor veel jongeren is een vakantiejob op een speelplein een priori-
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teit. Een stage op een speelplein lag dan ook dichter bij wat de jongeren zelf wilden. Bint
hoefde geen oplossing meer te zijn voor het leidingstekort in Brussel. Bint was waardevol op
zichzelf.
Bint werd in die periode ook zelf erkend als Chirogroep. De focus verschoof naar ons aanbod
naar kinderen en jongeren brengen én naar het verbinden van verschillende ‘groepen’ jongeren. Ontmoeting werd het nieuwe hoofddoel. De Bintmeisjes gingen na een jaar activiteiten in hun Bintgroep mee op animatorcursus met het verbond (regionaal georganiseerde
vrijwilligersploeg die Chirogroepen ondersteunt). Samen met andere Chirovrijwilligers en
leeftijdsgenoten op cursus gaan, bleek de ideale manier om elkaar op een ongedwongen
manier beter te leren kennen. De Bintmeisjes gingen door de jaren heen met verschillende
verbonden mee op cursus. Zowel de cursusbegeleiders als de deelnemers en de leden van
Bint evalueerden die deelname positief.

Doordat de Bintmeisjes meegingen op de animatorcursus van West-Vlaanderen zijn er
wel wat vooroordelen verdwenen, ja. Veel mensen keken in het begin wel vreemd op.
Ze denken dat ze heel erg anders zijn, maar na enkele dagen leren ze elkaar kennen.
Dan verdwijnen die verschillen en vinden ze hun gelijkenissen.
Babet, cursusbegeleidster West-Vlaanderen

Voor de Bintmeisjes, maar ook voor de Chirovrijwilligers
Het project Bint had als voornaamste doelpubliek de leden van het project: tienermeisjes
tussen 15 en 18 jaar. Het doel was om hen handvaten aan te bieden om zich te engageren in
het jeugdwerk.
Maar Bint had ook een ruimere doelstelling. Naast de Bintleden waren ook de Chirovrijwilligers het doelpubliek. Door Bint wilden we Chirovrijwilligers aanmoedigen in het werken
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met een multicultureel doelpubliek. Door Bint deden verschillende cursusploegen ervaringen op met cursus geven bij mensen met een ‘andere’ culturele achtergrond. Dat leek voor
hen op voorhand niet altijd een evidentie. Niet alleen de Bintmeisjes moesten dus voorbereid worden op de cursus, ook de cursusgevers. De opzet was altijd dat de deelname van
de Bintmeisjes aan de animatorcursus een succeservaring werd voor de cursusgevers. Op
voorhand spraken de cursuscoördinator en de begeleiding van Bint af, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Tijdens die voorbereiding bespraken ze zaken als voorkennis van de
leden, taalkennis van de leden, verwachtingen van de begeleiding, verwachtingen van de
deelnemers (bv. een slaapzaal voor meisjes).
Ten slotte richten we ons met Bint ook op de koepelorganisatie Chirojeugd Vlaanderen.
Door zelf te experimenteren, willen we nieuwe werkvormen ontwikkelijken om Chiro ook te
brengen naar jongeren in de stad. Bij Bint combineren we de methodieken van de jeugdbeweging met een grote aandacht voor de noden van kinderen en jongeren uit de stad.

Kantelpunt: de vraag naar hernieuwing van subsidies
In het begin van hun bestaan moest het Bintproject elk jaar nieuwe subsidies aanvragen om
de werking te kunnen verderzetten. Die manier van werken zorgde voor veel stress én veel
papierwerk. Na verloop van tijd werd ervoor gekozen om een driejarige overeenkomst op te
stellen tussen Chiro Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Toen die drie jaar gepasseerd waren, werd het project gerevalueerd. Het project houden zoals het was, kon niet.
Het moest groeien, uitbreiden naar andere locaties, aan nieuwe kwantitatieve maatstaven
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voldoen, enz. De Chiro moest er nieuwe zaken uit kunnen leren en moest ook meer divers
worden.
De overheid zette de subsidies voor het project stop. In eerste instantie was dat een domper
voor de beweging, maar de vrijwilligers zagen hier wél een kans in: de kans om hun goesting
te doen. Voor vrijwilligers lag de lat voordien soms te hoog. Er moest aan heel wat voorwaarden voldaan worden: een bepaald aantal deelnemers, een bepaald aantal activiteiten,
enz. Dit betekende een kans om te veranderen. De vraag kwam op tafel te liggen: willen we
nog wel doen wat we nu doen?
Bint nu: een zoektocht naar een nieuwe identiteit
Bint is nu nog altijd ‘zoekende’. Na de stopzetting van de subsidies bleek dat de begeleiding
van Bint het project te waardevol vond om het zomaar stil te zetten. Bovendien was er een
gemotiveerde vrijwilligersploeg, die samen verder iets wilde verwezenlijken. In eerste instantie werd er beslist om een uitwisselingsproject op poten te zetten met Chiroleidsters,
Bintbegeleiding en Marokkaanse jongeren als deelnemers. Naar de toekomst toe wordt er
nog altijd gezocht om het oorspronkelijke project te laten doorgaan. Het was met het oog
op de Brusselse meisjes dat de Bintbegeleiding die keuze maakte. Voor hen is dit verhaal
nog niet af. Bint is nog altijd nodig. Toch is het onzeker of het project nog zal kunnen blijven
voortbestaan. De ondersteuning vanuit de koepel is nog altijd hard nodig.
Tips van de begeleidingsploeg
 Onze deuren staan open voor iedereen, maar wij gaan ook actief zelf de deur uit.
Elk jaar gingen we bij vijf secundaire scholen langs om in elke klas te gaan vertellen over wat we doen.
 Bij Bint werkten we aan onze ‘multiculturele identiteit’. Bint startte oorspronkelijk
in Molenbeek, waar er vooral Marokkaanse invloeden zijn. Zo werd er gekozen
voor de naam ‘Bint’, wat Arabisch is voor ‘meisje’. Daarnaast bestaat het logo ook
uit Arabische tekens. Op Facebook werd er een succesbericht geplaatst voor de
ramadan. Er werd een iftar georganiseerd, een typische maaltijd tijdens de ramadan. Al die kleine dingen zorgen ervoor dat ‘Chiro Bint’ iets minder ‘Vlaams’ is en
past bij meerdere culturen.
 Als je op zoek gaat naar deelnemers voor een project, noteer dan de contactgegevens van geïnteresseerde meisjes. Vaak helpt het om geïnteresseerde jongeren
nog eens te contacteren en aanwijzingen te sturen van hoe ze naar jouw locatie
kunnen geraken.
Voor we onze meisjes meestuurden op cursus overlegden we altijd met de cursustrekkers. Zo konden we op voorhand uitleggen waar de meisjes minder ervaring in hadden, wat gevoeligheden waren, enz.
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3.2 FLO
Een opportuniteit in de Bloemekeswijk
In 2015 kwam de vraag bij de stadswerking van Gent binnen: wat moet er gebeuren met
de leegstaande lokalen van Chiro Sivi in de Bloemekeswijk in Gent? Chiro Sivi was een jaar
voordien stopgezet. Die Chirogroep bevond zich in het hartje van een multiculturele wijk
met veel kansarmoede. Ze hadden alsmaar minder leden en vonden het moeilijk om nieuwe
leiding te vinden.
Chiro Sivi was niet de enige Chirogroep in Gent die met deze problemen kampte. Veel stadsgroepen in Gent hadden het al een tijdje moeilijk. Dat deed de vraag rijzen of een klassiek
Chiromodel überhaupt wel een goed concept was voor die buurt. De vraag werd gesteld of
stadswerking Gent een oplossing kon vinden voor de leegstaande lokalen.
Onderzoek in de buurt
Daarop volgde een onderzoek in de buurt. De stadswerker van Gent voerde gesprekken met
verschillende partners in de buurt: het wijkcentrum, de meisjeshuizen, de jongerenwerking.
Zo kreeg de stadswerker een zicht op wat het aanbod op dat moment was in de wijk en
welke jongeren daar actief bij betrokken waren. Er werden ook al mogelijke samenwerkingspartners gezocht. Uit het onderzoek kwam naar boven dat de Chiromethode (spelen om te
spelen, voor en door jongeren) wel een meerwaarde kon vormen voor het multiculturele publiek van Chiro Sivi, maar dat de methode in een andere vorm aangeboden moest worden.
Er waren veel kansen in deze wijk, maar er werd voorlopig weinig mee gedaan. Een meisjeswerking bleek het beste idee te zijn omdat er in de wijk nog maar weinig aanbod was voor
meisjes, uitgezonderd de meisjeswerking van de moskee. Voor project Flo dus voorlopig
geen gemengde activiteiten op zondagmiddag, voor leden van 6 tot 18 jaar. Wel activiteiten
op woensdagnamiddag van 16 tot 18 uur, voor meisjes van 12 tot 18 jaar. Op woensdagnamiddag vonden er namelijk nog geen activiteiten voor tieners plaats in de wijk. Aangezien
er werd opgemerkt dat op woensdagnamiddag heel wat meisjes in de bib kwamen rondhangen, bleek dat een uitgelezen tijdstip te zijn.
Project Flo, voor de Bloemekeswijk
Project Flo koos er bewust voor om zich te richten op één buurt, in plaats van op heel Gent
(in tegenstelling tot Bint, dat zich richtte op meisjes uit verschillende gemeenten in Brussel).
Dat was niet altijd even gemakkelijk. Zo was er bijvoorbeeld geen secundaire school in die
buurt. Daardoor was in een school gaan werven niet zo evident. Toch is de kersverse begeleidingsploeg gaan werven op een school buiten de wijk waar veel meisjes zaten die in de
Bloemekeswijk woonden.
Project Flo ging van start met vijf vaste deelnemers en een enthousiaste begeleidingsploeg.
Die begeleidingsploeg bestond uit studenten en (oud-)Chiroleiding. Zij kwamen afwisselend
op woensdagnamiddag activiteiten geven aan de meisjes. De begeleidingsploeg deed dat
vrijwillig en werd gedreven door de bestaansreden van het project: een plaats creëren waar
de Chiro er is voor iedereen. Project Flo bleef ervoor kiezen om de buurt een centrale plaats
te geven. De Chiro ging ervan uit dat veel meisjes de ‘onzichtbare grens’ tussen de Bloemekeswijk en het centrum niet zouden oversteken. De waterstroming en de binnenring vormden een fysieke maar ook een mentale grens, zo bleek uit de gesprekken die de stadswerker
van Gent voerde met de mensen uit de buurt.
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Partners met geloofwaardigheid in de buurt
Omdat leden werven voor project Flo moeilijk was, zochten de oprichters enkele ‘geloofwaardige’ partners in de buurt. Met geloofwaardige partners bedoelen we organisaties met dezelfde culturele achtergrond als het doelpubliek dat Flo voor ogen had. Zo werd er contact
opgenomen met de moskee, het buurtcentrum, de bib, vzw Jong en de wijkregisseur. Die
partners hielpen de stadswerker onder andere om een beter beeld te krijgen van de noden
van de buurt. Tegelijk kon het project op die actoren ook rekenen om mee promo te maken
voor de meisjeswerking. Zo sprak het personeel in de bib geregeld enkele meisjes aan om
wat meer uitleg over de werking te geven.
Project Flo als animatortraject
Chiro Flo was in eerste instantie een animatortraject voor meisjes van 13 tot 18 jaar. Met het
animatortraject was het de bedoeling om de meisjes in de eerste plaats de Chiro te leren
kennen. Welke activiteiten doen we bij de Chiro? Hoe werken we aan groepsbinding? Tijdens de activiteiten die plaatsvonden op woensdagnamiddag leerden de meisjes dus vooral
elkaar kennen, speelden ze Chirospelletjes en kregen ze inzicht in hoe Chiroactiviteiten eruitzien. In het animatortraject leerden de meisjes hoe ze met kinderen moeten omgaan en hoe
ze een goede activiteit kunnen uitwerken. Daarna zouden ze meegaan op een animatorcursus van Chirojeugd Vlaanderen. Stage lopen zouden de meisjes doen bij een naburige Chirogroep, bij een andere jeugdbeweging of op een speelpleinwerking. De verdere opzet van dit
animatortraject was vooral de meisjes empoweren en hen competenties aanleren waar ze
later nog iets aan hebben. Dat traject zou de meisjes enerzijds zelf versterken en hen misschien meer kansen op de arbeidsmarkt kunnen geven. Anderzijds was het animatortraject
vooral ook bedoeld om een bepaalde continuïteit en sociale cohesie op gang te brengen.
De meisjes die zich engageerden voor het animatortraject konden na het behalen van hun
attest iets terugdoen voor de andere kinderen in de wijk door hen een plezierige woensdagnamiddag te geven. Op die manier zou Chiro Flo een centrale plaats in de buurt krijgen door
de kinderen maar ook de ouders van de werking erbij te gaan betrekken.
Effectief naar het animatorattest toe werken, werd uiteindelijk niet gedaan met de huidige
meisjeswerking. Er zaten namelijk ook meisjes in de werking die te jong waren om een
animatorattest te behalen en de groep was te klein om hem in tweeën te splitsen. Het zou
jammer zijn om de meisjes die te jong waren voor de animatorcursus te laten gaan. Daarom
bleven er activiteiten doorgaan voor beide leeftijdsgroepen samen, die focusten op het creëren van groepsbinding en op Chiroactiviteiten (spel om het spel). Op die manier kregen de
meisjes tussen de 12 en 17 jaar oud wel al een goed beeld van hoe een Chirowerking eruitziet.
Van animatortraject naar ‘Chiro Flo’
Na het verdwijnen van de specifieke beroepstijd voor project Flo werd in overleg met de
meisjes zelf besloten om het project om te vormen naar een iets gangbaarder Chirowerking.
De activiteiten zouden blijven plaatsvinden op woensdagnamiddag en ondersteund worden
door de kadervrijwilligers van de Gentse stadswerking. Ondanks verschillende ledenwervingsacties was er echter erg weinig respons. Het project is nu ‘hangende’. Dat wil zeggen
dat de stadsvrijwilligers tijdens het planningsweekend gaan bekijken hoe we ermee verder
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gaan. De – zeer jonge en kleine – begeleidingsploeg heeft immers heel wat ondersteuning
nodig voor ze effectief klaar zijn om zelf activiteiten te gaan aanbieden aan de kinderen in de
buurt.
Tips van de begeleidingsploeg van project Flo
Vraag aan je leden/deelnemers ook eens wat zij willen doen. Pols eens naar welke interesses ze hebben en of jullie eventueel een activiteit aan de hand daarvan
kunnen geven.
Wees flexibel in het aanbod van je werking. Je kunt starten met een concept dat
je voor ogen hebt, maar je moet bereid zijn om dat aan te passen. Aangezien
heel wat meisjes bij Flo nog niet oud genoeg waren om mee te doen aan de animatorcursus en om leiding te worden, bleven we voor de hele groep activiteiten
doen om elkaar beter te leren kennen. Door dat aan te passen, hadden we een
manier gevonden om de jongere meisjes niet links te laten liggen. Zo hoopten
we om de meisjes op latere leeftijd warm te maken voor het animatortraject.
Wees zichtbaar aanwezig in de wijk en spreek jongeren persoonlijk aan. Om leden te werven voor Chiro Flo gingen we meisjes aanspreken op plaatsen waar
veel jongeren samenkomen. Als je iemand persoonlijk kunt uitleggen wat jullie
doen in jullie werking wordt dat al veel concreter en helderder dan een flyertje
dat ze in de brievenbus krijgen. De meisjes hebben op die manier ook jouw
gezicht al eens gezien en de stap zal op die manier kleiner worden om naar de
werking te komen.
 Communiceer op regelmatige basis met ouders. Zowel bij de opstart van je
groep als tijdens het werkjaar is het belangrijk om te beseffen dat ouders in de
eerste plaats willen weten waarmee jullie bezig zijn. Probeer wat jullie doen ook
helder te maken door duidelijke en concrete voorbeelden van activiteiten aan te
halen. Bij Chiro Flo lieten we de ouders via een brief die we aan de meisjes meegaven weten dat ze na de werking konden langskomen voor wat meer info en
met vragen die ze hadden.

4. WAT HEBBEN WE GELEERD?
DE JEUGDBEWEGINGSMETHODIEK HOEFT GEEN DREMPEL TE ZIJN
Er wordt weleens beweerd dat de typische Vlaamse jeugdbewegingsmethodiek niet voor
alle jongeren weggelegd is. Er wordt daarbij gezegd dat bepaalde kenmerkende elementen
van een jeugdbeweging moeilijk zijn voor jongeren met een andere culturele achtergrond
dan het typische witte middenklassepubliek. In het jeugdbewegingsonderzoek uit 2010
worden daarbij de volgende elementen vermeld:
 De vraag om regelmatig aanwezig te zijn en op tijd te komen
 Het dragen van jeugdbewegingskledij
 De gemengde werking
Vaste, gestructureerde afdelingen
 Jeugdig leiderschap en groepsdynamica
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Door projecten als Bint en Flo kunnen we die zaken nuanceren. Het klopt dat niet iedereen
van de jeugdbeweging houdt. Ook merkten we binnen Bint op dat er inderdaad bepaalde kenmerkende zaken zijn waar sommige jongeren het moeilijk mee hebben, zoals de
Chirokleren. Anderzijds merkten we dat ze wel allemaal eenzelfde sweater wilden dragen: ze
wilden laten zien dat ze een groep waren. Vaak was het dus een kwestie van inspraak geven.
Wat we ook merkten bij Bint was dat eens de deelneemsters weg waren met de klassieke
Chirospelletjes als ‘Dikke Bertha’ en ‘Tussen twee vuren’ – en vele meisjes kenden die klassiekers al – ze er minstens even hard in opgingen als andere Chiroleden. Niet raar, toch? Kinderen en jongeren uit alle culturen spelen. Dat maakt spel juist zo toegankelijk. Culturen zijn
geen muren. Veel jongeren met buitenlandse roots vinden jeugdbewegingen waarschijnlijk
maar niets, maar dat geldt evengoed voor veel Vlaamse jongeren. Maar omgekeerd geldt
hetzelfde: spel spreekt zowel jongeren zonder als met migratieroots aan.
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CONCREET EN TASTBAAR!
Uit het jeugdbewegingsonderzoek van 2010 bleek dat ‘jeugdbewegingsengagement’ iets
erfelijks is. Daarmee wordt bedoeld dat mensen die in de jeugdbeweging gezeten hebben
vaker hun kinderen later ook naar de jeugdbeweging zullen sturen. Aangezien de ouders
van jongeren met roots in migratie vaak niet in de jeugdbeweging gezeten hebben, is het
minder waarschijnlijk dat zij hun kind naar de jeugdbeweging sturen. Om het aanbod toch
bij die jongeren te krijgen, probeerden we met Bint en Flo om ons traject voor te stellen als
iets heel concreets. Een animatorcursus of attest zijn heel concrete zaken waar veel jongeren
iets aan hebben. Bij het voorstellen van het project vermeldden we dus ook de competenties die de leden mee zouden versterken: verantwoordelijkheidsgevoel, samenwerken,
organiseren, enz. Wanneer we rondgingen in scholen merkten we op dat dit iets was dat de
jongeren aansprak én dat ze makkelijk konden gebruiken om zich te verantwoorden bij hun
ouders en omgeving. We zagen dat heel wat ouders het leuk vonden dat hun dochters in het
project iets konden bijleren en merkten een redelijk grote betrokkenheid van hen.
ER ZIJN NOG ALTIJD ‘DREMPELS’
Bij Bint merkten we dat een voorbereiding op een animatorcursus nodig is. Zo zijn er echt
wel bepaalde zaken waar jongeren op voorbereid moeten worden voor ze een standaard
animatorcursus van de Chiro binnenwandelen, om hen geen te grote cultuurshock te bezorgen. Elk jaar dat er Bintdeelnemers meegingen op een cursus leerden we iets bij. We
merkten op dat wat voor de ene jongere geldt, niet voor de andere zo is. Het blijft dus een
kwestie van bevragen en verwachtingen aftoetsen.
Toch waren er een aantal zaken die een paar keer terugkwamen. Al heel snel wisten we bijvoorbeeld dat een cursus samen met jongens niet echt een probleem was, maar slapen op
een gemengde slaapzaal wel. Chirokleren waren niet de favoriet van onze deelneemsters,
maar ze wilden wel iets dat liet merken dat zij een groep waren, zoals een gezamenlijke
sweater. Vaak merkten we ook communicatieproblemen op. Zo wordt er in een Chirocursus
heel wat ‘Chirojargon’ gebruikt. Woorden als bivak, speelclub en laver zijn niet voor iedereen
verstaanbaar. Als die niet op voorhand gekaderd werden, was het moeilijk voor de Bintdeelneemsters om de cursus goed te begrijpen. Ook dialecten maakten het soms moeilijk om te
volgen voor de deelnemers, die vaak enkel Nederlands praatten op school.
We kozen ervoor om hier enkele voorbeeldjes aan te halen en geen exhaustieve lijst op te
stellen, omdat we zelf merkten dat dit elk jaar anders was. Daarnaast vinden we het belangrijk om die drempels te nuanceren. Sommige Chiroleidsters zullen wellicht ook liever op
een meisjeskamer liggen, en ook heel wat andere leidingsploegen maken een eigen sweater
voor hun Chirogroep, naar hun eigen smaak.
ALLES HEEFT ZIJN TIJD NODIG OM TE GROEIEN
Bint is al meer dan negen jaar actief in Brussel. De laatste jaren merkten we tijdens schoolbezoeken dat de jongeren al van ons gehoord hadden. Sommigen kenden andere meisjes die
al eens deelgenomen hadden, ze hadden al positieve reacties gehoord over Bint. Dat maakt
het gemakkelijker om leden te werven. Sommige jaren bereikten we 30 deelnemers. Een
nieuw project op poten zetten, gaat echter niet in een-twee-drie. Naambekendheid heeft
tijd nodig om te groeien. Project Flo kreeg maar anderhalf jaar de tijd om op te starten en
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uit te groeien tot een volwaardige werking. Zij startten met vijf vrijwilligers, hetzelfde aantal deelnemers als waarmee Bint ooit gestart was. Als project Flo meer tijd had gekregen,
hadden ze misschien ook grotere naambekendheid verworven en hadden ze misschien ook
meer deelnemers bereikt.
NOOD AAN ROLMODELLEN
Bint had heel wat vrijwillige begeleiding die zelf Marokkaanse roots had. Dat was niet volledig een bewuste keuze. Iedereen werd altijd welkom geheten in de vrijwillige begeleidingsploeg, maar het aanbod sprak vooral meisjes aan die zelf migratieroots hadden. Voor hen
was het vaak een persoonlijke strijd. Die meisjes in de begeleidingsploeg hebben, zorgde
ervoor dat de deelnemers voorbeeldfiguren hadden. Het zorgde er ongetwijfeld ook voor
dat de deelneemsters zich beter konden herkennen in het aanbod. Culturele drempels werden direct benoemd: “We kunnen dan geen activiteit doen, het is Suikerfeest, iedereen zit in
Marokko.” Zo kon er op voorhand ingespeeld worden op mogelijke uitdagingen. Contact
met de ouders ging er ook gemakkelijk. Bij project Flo had de begeleidingsploeg dat niet,
maar werd er wel samengewerkt met heel wat brugfiguren in de wijk, zoals de moskee en
een doelgroepspecifieke organisatie in de buurt. Als je een cultureel brugproject opzet, is
het een voordeel als je iemand met expertise in huis hebt. Dat roept vertrouwen op.
UITWISSELING TUSSEN GROEPEN
De grootste drempel van de jeugdbeweging is niet de methodiek, maar de context waarin
we hem aanbieden. Veel Chirogroepen bestaan hoofdzakelijk uit ‘Vlaamse’ kinderen. Hoe je
het ook draait of keert, voor kinderen met een andere culturele achtergrond, zijn de ‘Vlaamse’
kinderen vaak in de meerderheid. Dat maakt het voor jongeren met een migratieachtergrond niet altijd gemakkelijk om een Chirogroep binnen te stappen.
Daarnaast is als individu een groep binnengaan voor geen enkele jongere gemakkelijk. Je
moet sterk in je schoenen staan om dat te zien zitten. Bij Bint bleek dat het voor de deelnemers heel belangrijk was dat ze in groep op cursus konden gaan. (De deelneemsters van
project Flo zijn nooit op animatorcursus vertrokken.) Door in groep te gaan, voelden ze zich
sterk. De groep was immers vertrouwd. ‘Samen uit, samen thuis’ was hun leuze. Daarom
werd er ook zo stevig werk gemaakt van groepsvorming tijdens het jaar. Sommige jaren
gingen ze zelfs op voorhand op kamp met enkel de deelnemers van Bint. Zo konden ze als
een hechte groep meegaan op animatorcursus. Elke jongere voelt zich beter met vrienden
erbij, dat is niet meer dan logisch.
KLINKT HET NIET, DAN BOTST HET
Bij het opzetten van experimenten en projecten proberen we vaak op voorhand alles te plannen. Toch verandert er meestal nog veel wanneer we die experimenten uitvoeren. Vaak is
een conflict daarvan de oorzaak. Leden wilden bijvoorbeeld plotseling iets anders. De leden
van Bint wilden geen leiding worden in Brusselse Chirogroepen, ze wilden bij Bint blijven.
De leden van Flo waren niet geïnteresseerd in een animatortraject, maar wel in een meisjeswerking. Zowel Bint als Flo kozen er expliciet voor om die ‘conflicten’ niet als bedreigend te
zien, maar als een leermoment.
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5. STOF OM OVER NA TE DENKEN
In Bint botsten we als Chiro soms op de grenzen van onze identiteit. Het gaf ons heel wat
stof om over na te denken. Concrete zaken hebben we al meegenomen uit Bint en Flo, maar
de grote dillema’s blijven. Wat maakt een Chirogroep tot Chiro? Wanneer is iets wél Chiro
en wanneer niet? Moeten jongeren lid zijn van een Chirogroep om deel te nemen aan onze
activiteiten? Kunnen we vrijwilligers vergoeden? Kan een Chirogroep focussen op competenties in plaats van spel? Kunnen we wat we geleerd hebben, toepassen op een andere
Chirogroep? Het zijn maar enkele vragen waar we ons hoofd over gebroken hebben. Hieronder lichten we er enkele kort even toe.

KUNNEN WE ONZE ANIMATORCURSUSSEN RICHTEN OP ALLE JONGEREN?
Met Bint namen we meisjes mee op cursus die voordien niet in de Chiro zaten. Voor we op
cursus gingen, creëerden we wel eerst een groep. Brusselse tienermeisjes kwamen om de
twee weken op woensdag bij elkaar, ze gingen samen op weekend, enzovoort. Die ‘selfmade’
Chirogroep ging dan mee op animatorcursus. Die informele ontmoetingen bleken de waardevolste momenten van Bint en Chiro te zijn. Op cursus zaten de Bintmeisjes in de groep
met Chiroleiding van over heel Vlaanderen. Doordat ze daar samenleefden voor zes dagen
kwam er een heel informeel contact tot stand. De ervaringen waren aan beide kanten positief. De jongeren gaven zelf aan dat heel wat vooroordelen die ze over elkaar hadden niet
bleken te kloppen. Het neveneffect van de animatorcursus volgen, was dus ontmoeting.
De vraag rijst of we naast de Bintmeisjes ook andere jongeren zouden kunnen meenemen
die nu niet in de Chiro zitten. Er zitten heel wat kansen in:
‘Cursus’ en ‘animatorattest’ zijn begrijpbare begrippen voor zowel Chiroleden als nietChiroleden. Iedereen kan het gebruiken.

20
 Een cursus is iets waar zeker stedelijke jongeren iets aan hebben en wat aan een vraag
van hen tegemoetkomt: veel jongeren willen graag een animatorattest halen om zo
een centje te kunnen bijverdienen.
 Chirovrijwilligers leren in de praktijk en ongedwongen meer bij over andere culturen.
Die kennis kunnen ze meenemen naar hun eigen groep.
HOE RUIM KUNNEN WE ‘CHIRO’ ZIEN?
Of: wat maakt Chiro tot Chiro? En vooral: wanneer is iets geen Chiro meer? Een groep moet
maar aan enkele elementen voldoen om zich een jeugdbeweging te kunnen noemen: voor
en door jongeren, regelmatige bijeenkomsten, spel als methodiek. Ook wat een Chirogroep
is, blijft vaag: het is een gevoelsmatig aanvoelen. Elke groep is ook zelfstandig en daardoor
anders. De vraag blijft hoeveel we kunnen experimenteren met onze werkvorm zonder onze
identiteit te verliezen. Voor veel mensen voelden projecten als Bint en Flo in het begin niet
aan als ‘Chiro’. Die projecten focusten immers op vorming in plaats van ‘spel om spel’. Er is
heel wat tijd over gegaan voor Bint erkend werd als Chirogroep. Met de Chiro zouden we
ervoor kunnen kiezen om het begrip ‘Chiro’ nog ruimer te trekken. De vraagt blijft: wat kan
wel en wat niet?
Ik weet helemaal niet meer wat een jeugdhuis is. Zo ruim is dat begrip geworden.
Wij hebben daarvoor gekozen om dat begrip zo ruim te maken. De Chiro zou hier ook
voor kunnen kiezen.
Stef van Formaat13

Uit Bint en Flo blijkt dat we een volledig nieuwe doelgroep kunnen bereiken als we onze
werking aanpassen. Het is dezelfde methodiek (voor en door jongeren, focus op spel) in een
ander jasje gegoten (vorming). Dat zou kunnen betekenen dat er nog mogelijkheden zijn
om dit ruimer te trekken. Maar eerst moet dus beslist worden hoe ver we daarin kunnen
gaan.

KUNNEN WE HET VRIJWILLIG JEUGDWERK VOLHOUDEN?
In de Chiro wordt er heel wat ‘werk’ verricht. Leiding steekt wekelijks activiteiten in elkaar, ze
komt naar de vergadering, plant het jaarlijks zomerkamp, organiseert een eetfestijn, enzovoort. Dat doen ze allemaal ‘gratis’, ze worden er niet voor vergoed. We hebben de vrijwilligers nodig om onze Chirowerking te laten overleven, maar een gratis engagement aangaan,
is niet voor iedereen even gemakkelijk. Zeker niet in steden waar procentueel veel meer
kinderen en jongeren in kansarmoede leven. Die jongeren hebben vaak andere prioriteiten.
Voor hen is het vaak belangrijk om een centje bij te verdienen. Dat hebben ze nodig om
rond te komen. Veel van de deelnemers van onze projecten vonden het belangrijk om een
vakantiejob te hebben. Daarnaast is er in de stad ook heel wat vrijwilligerswerk waar wél een
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vergoeding tegenover staat. Dat zorgt ervoor dat jongeren vaker een engagement aangaan
dat wel vergoed wordt. Bij beide projecten kwam de vraag naar een vergoeding soms op
tafel te liggen. We hebben ervoor gekozen om te blijven kiezen voor vrijwilligerswerk. Toch
is het belangrijk om af en toe te evalueren of ‘vrijwillig’ jeugdwerk nog houdbaar is voor de
jongeren.
KUNNEN WE EEN EXPERIMENT ‘KOPIËREN’ VAN DE ENE BUURT NAAR DE ANDERE BUURT?
Toen project Flo in Gent begon, was het in grote mate geïnspireerd op Bint. Beide werkingen
waren voor meisjes, met een focus op de animatorcursus. Snel bleek wel dat de projecten
op andere drempels botsten. De stad of buurt waar een project zich bevindt, geeft er mee
vorm aan. Natuurlijk zijn er wel elementen die je van het ene project naar het andere kunt
kopiëren, maar sommige zaken hebben een andere aanpak nodig in een andere stad. Zo
moesten Flo en Bint op een andere manier aan werving doen, aangezien Bint zich op heel
Brussel richtte en project Flo zich specifiek richtte op een wijk. Bovendien kon Bint in Brussel makkelijker leiding werven aan de universiteit. Daarnaast heeft de tweetalige aard van
Brussel ook een invloed op de Brusselse werking. Ten slotte bereikte Flo een heel wat jonger
doelpubliek, waardoor de focus verschoof van animatortraject naar meisjeswerking.
Als projecten zich op andere manieren ontvouwen in verschillende buurten, heeft het dan
zin om ze te kopiëren?

6. AANBEVELINGEN NAAR ONSZELF EN NAAR
ANDEREN
MAAK WERK VAN MEERDERE VORMEN VAN INCLUSIE
Chirojeugd Vlaanderen gelooft in inclusie. Dat wil zeggen dat we de verscheidenheid van
de buurt graag weerspiegeld zouden zien in een lokale Chirogroep. We maakten al heel
wat vorderingen maar we kunnen er nog heel wat maken. Daarnaast geloven we dat er ook
meer ruimte gemaakt moet worden voor jongeren om elkaar te ontmoeten. Die ontmoetingen zien wij vooral als opstap naar inclusie, maar ook op zichzelf zijn ze al waardevol.
GEEF HET JEUGDWERK DE TIJD DIE HET NODIG HEEFT
Als we op beide projecten terugkijken, zien we dat Bint na verloop van tijd een succesvolle
formule werd. Daar zijn wel jaren van ‘trial and error’ aan voorafgegaan. Die tijd werd gebruikt om een stabiele begeleidingsploeg te creëren, een netwerk uit te bouwen, de methodieken te verbeteren, naambekendheid te vergroten, enzovoort. Vaak krijgen experimenten
maar een heel beperkte tijd om zich te bewijzen. Vaak is er daardoor geen tijd en ruimte
voor mislukking. Dat vinden we een jammere zaak, aangezien we uit dat ‘falen’ vaak veel
leren. Elke keer dat er een project wordt opgezet, wordt er van nul begonnen. Elke keer dat
een project stopt, gaat er bijgevolg ook heel veel van de kennis en expertise verloren. Wij
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geloven dat dit vermeden kan worden door projecten en experimenten de tijd en ruimte te
geven die ze verdienen.
BEOORDEEL PROJECTEN KWALITATIEF IN PLAATS VAN KWANTITATIEF
Projecten die subsidies krijgen, moeten vaak aan heel wat voorwaarden voldoen. Die lat
ligt soms hoog. Vaak zijn de resultaten die vooropgesteld worden ook eerder kwantitatief in
plaats van kwalitatief. We moeten x-aantal jongeren bereiken binnen het jaar, x-aantal activiteiten organiseren, aan x-aantal voorwaarden voldoen, enzovoort. Wij pleiten ervoor om
projecten te beoordelen op hun kwaliteit en niet op hun kwantiteit.
DUW DE JEUGDBEWEGING NIET IN EEN HOKJE
Projecten als Bint en Flo hebben uitgewezen dat de Chiro wel degelijk iets kan bereiken met
een multicultureel publiek. Negen jaar lang gingen meisjes met roots in migratie mee op
animatorcursus. Dat waren animatorcursussen voor meisjes en jongens, met overnachting.
Vaak ging er een groep van acht à tien meisjes mee op cursus. Die zaten samen met andere
Chirovrijwilligers in kleine groepjes en leefden zich uit. Ouders gaven aan de Chiro het vertrouwen om hun dochters mee te nemen op cursus. We vragen dan ook aan de overheid
om Chirogroepen en de koepel te helpen om de drempels weg te nemen en bruggen te
bouwen, en om ons als een partner te zien in het inclusieverhaal. Chirojeugd Vlaanderen
heeft een bereik over heel Vlaanderen. Heel wat jonge vrijwilligers zetten zich mee achter
de missie van de Chiro. Ze willen helpen om Chiro mogelijk te maken voor alle kinderen en
jongeren.
STEL JEZELF IN VRAAG
Als organisatie heb je vaak een sterke identiteit. Dat maakt het soms moeilijk om veranderingen aan te brengen in de werking. Veel mensen zijn er immers emotioneel mee verbonden.
Soms willen we blijven bij wat onze traditie is. Maar om als organisatie mee te zijn met de
tijd is het belangrijk om af en toe onze identiteit in vraag te stellen. Wat is Chiro? Wat kan
Chiro zijn? Daarvoor moeten we bijvoorbeeld ook experimenteren met onze werkvorm. Als
we in het verleden nooit veranderd waren, zou nu geen enkele Chirogroep gemengd zijn.
Wat Chiro is, verandert na verloop van tijd. Verandering is van alle tijden. Chirojeugd Vlaanderen moet durven experimenteren en het model in vraag blijven stellen.
GA UIT VAN DE KRACHT VAN DE JONGEREN
Als je jongeren met roots in migratie wilt aanspreken, ga er dan niet van uit dat het allemaal
‘kansarme’ jongeren zijn. Heel wat van hen zijn ‘middenklassejongeren’. Ze studeren verder
na het secundair onderwijs, en hebben misschien zelfs al ervaring in het jeugdwerk. Soms is
vragen of ze willen meedoen het enige wat je moet doen. Sterke jongeren met leiderschapscapaciteiten die een voorbeeldfunctie vervullen, kunnen uitgroeien tot een bereikbaar rolmodel, zowel voor de kinderen als voor de rest van de gemeenschap.
GEEF PROJECTEN STRUCTURELE ONDERSTEUNING
Vanuit de Chiro komt er vaak het idee dat projecten als uiteindelijk doel hebben om ‘op zichzelf’ te staan. Ze moeten zichzelf in stand kunnen houden, net zoals de andere Chirogroepen. Voor projecten als Bint en Flo is dat moeilijk. Wij betwijfelen zelfs of dat mogelijk is. Die
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projecten zijn namelijk eerder een mix tussen een jeugdbeweging en een doelgroepspecifieke organisatie. Ze missen die aspecten van de jeugdbeweging die jeugdbewegingen in staat
stellen om zichzelf ‘in stand te houden’. Zo richten ze zich op een bepaalde leeftijdsgroep,
waardoor doorstroom van leden naar leiding moeilijker gaat.

Wil je meer weten? Zelf interesse om een brugproject op te starten? De Chirokoepel biedt
graag ondersteuning aan nieuwe projecten. Contacteer ons, en we helpen je graag verder.
Chirojeugd Vlaanderen
Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
Tel.: 03-231 07 95
Chiro Brussel
Kolenmarkt 85 1000 Brussel
Tel.: 02-505 00 80
chirobrussel@chiro.be
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Veel dank aan mensen die nalazen en feedback gaven: Katrien Monteyne, Freya Vandereet, Silke Borremans, Michael Tubex, Nele De Cnaep, Merijn Van de Geuchte, Ines De Geest
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