Ontdek de 4 G’s die je helpen bij feedback geven! p. 3
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Drie weekends pure meerwaarde voor
iedereen die mee aan de Chiro bouwt
Kick is dé cursus voor Chirokader
Op Kick word je een echte instructeur in het
jeugdwerk. Als instructeur ben je een pro in
het begeleiden, uitwerken en organiseren
van sterke vormingsmomenten. Je krijgt een
stevige basis mee om deelnemers een gewel
dige cursus te laten beleven. Kick biedt
een basis aan iedereen met goesting om
vorming te begeleiden. En je krijgt ten slotte
een hele hoop bagage mee over groeps
dynamica, coaching, feedback geven, zelfre
flectie, enz. Ideaal om te gebruiken bij
het begeleiden van andere Chirogroepen
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Je maakt kennis met de volledige
kaderstructuur en hoe je die kan inzetten
bij het ondersteunen van groepen
Je leert hoe je een vorming op
poten zet en begeleidt
Je focust op jezelf en leert zo coaching
onder de knie te krijgen. Zeer handig
om het gesprek aan te gaan met
medekaderleden en leiding!

De 4 G’s van feedback
Feedback geven kan moei
lijk zijn. Er komen allerlei
gevoelens en gedachten bij
kijken. Feedback kan jou en de
ander nochtans erg veel vooruit
helpen – als je ze op een goede
manier geeft, natuurlijk.

WAAROM ZOU IK FEEDBACK
WILLEN GEVEN?
Het overkomt je zeker en vast
binnen de Chiro. Soms wil je
graag het gedrag van je mede
trekker bespreekbaar maken of
je medegewester een spiegel
voorhouden.
Hoewel feedback geven soms
moeilijk is, is het wel enorm
belangrijk. Als je het goed aan
pakt, vermijd je dat feedback
overkomt als kritiek en kom je
er allebei sterker uit. Als je de
vier G’s doorhebt, gaat het een
stuk makkelijker.

jan van bostraeten
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WAAR STAAN DE VIER G’S VOOR?

GEDRAG

Benoem het gedrag van de ander dat je storend, opvallend
of dominant vindt. Laat je emoties en mening even
achterwege. Het is belangrijk om het gedrag zo concreet
mogelijk te benoemen. Voor de toehoorder moet het
duidelijk zijn over welk gedrag en welke situatie jij het hebt.

GEVOEL

Benoem je eigen gevoel. Als je gesprekspartner dat
gedrag vertoont, hoe voel jij je daarbij? Wat maakt het in
je los? Welke emotie voel je opkomen?

GEVOLG

Vertel de ander wat het gevolg is van zijn of haar gedrag.
Welk effect heeft het op jou? Welke actie of reactie geef
jij daarop?

GEWENST GEDRAG

Als afsluiter geef je aan hoe je het graag anders zou
willen. Hoe zou jij het liever zien? In het beste scenario
zou de ander ...
En daarna? Wacht de reactie van de ander af. Hoe ervaart
hij of zij de situatie? Herkent je gesprekspartner zich in
wat je zegt? Heeft hij of zij nog vragen? Heeft hij of zij
nog suggesties? Sluit het daarna samen af. Spreek af hoe
je het in de toekomst wil doen en ga weer samen verder.
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“Dankzij Kick was ik extra
voorbereid voor mijn
eerste Accu die ik ging
begeleiden.”

“Op Kick 3 leerde ik mezelf
nog wat beter kennen. Ik
leerde werkpunten kennen
die ik nog niet wist.”

Marij Germijns

Sarah Plessers
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“Deelnemen aan Kick toont je dat
je deel bent van een groter geheel.
Je leert zoveel bij omdat iedereen
er hun eigen draai aan geeft in
hun Chirogroep en dat maakt
het juist leerrijk.
Daarnaast mag je je af en
toe weer even lid voelen
en leer je veel mensen
kennen. Chiroconnecties
komen altijd nog van pas!”
Lisa Hanefstingels
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Praktisch
PRIJS

ZO BEHAAL JE JE ATTEST

VOOR WIE

€ 59,50 per Kick (volledig of
gedeeltelijk terugbetaald*)

Je kunt gerust mee op Kick
zonder voor het attest te
gaan, want dat is niet het
hoofddoel van de cursus. De
ervaring is het belangrijkste!
Wil je wel graag het officieel
attest behalen?

Kick is er voor iedereen die
in het kader zit of zich daar
graag in wil engageren. Je
kunt in principe mee op Kick
vanaf negentien jaar en als
je minstens één jaar als
leiding achter de rug hebt.*

 Een weekend in een
Chirohuis
 Volpension: ontbijt,
middagmaal, vieruurtje,
avondmaal
 Deelname workshops en
activiteiten
 Attest van deelname
 Deelname
reflectiemoment
* Met het bewijs van deelname kun je het
cursusbedrag volledig of gedeeltelijk te
rugbetaald krijgen van je gemeente. Meer
info vind je op chiro.be/cursusterugbe
taald.
Wie recht heeft op een verhoogde tege
moetkoming kan voor de helft van de prijs
mee.

VROEGBOEKKORTING!
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jan van bostraeten

Volg dan drie eenvoudige
stappen:
 Volg de drie Kicks
 Doe 50 uur stage in je
kaderploeg(en)
 Volg een
kort reflectiemoment (dat
mag ook een persoonlijk
reflectiemoment zijn)

* Voor uitzonderingen neem je contact op
met vorming@chiro.be.

Klaar!

Meer info en inschrijven via chiro.be/kick
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Jij maakt Chiro
DE KARMEL (BRUGGE)
14 - 16 feb 2020

HEIDEPARK (WAASMUNSTER)
17 - 19 apr 2020

Inschrijven via chiro.be/kick
HEIBRAND (WESTMALLE)
15 - 17 nov 2019

DE KALEI (DILSEN-STOKKEM)
29 nov - 1 dec 2019

DE HAGAARD (OVERIJSE)
27 - 29 mrt 2020
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