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VOORWOORD
1 januari 2022. We richten onze verrekijker op 
2025. Onze dromen en plannen voor vier knal
lende Chirojaren tekenden we samen uit in deze 
beleidsnota, die tot stand kwam in 2020, een jaar 
waarin alles anders was dan normaal. Een bijzon
dere tijd om na te denken over wie we (willen) zijn 
en wat we (willen) doen. Want wat brengt de toe
komst?

De lessen van 2020 waren pittig en onverwacht, 
maar zo zagen we ook hoe veerkrachtig onze vrij
willigers zijn en wat de rol van de Chiro daarin 
kan zijn. We merkten in 2020 meer dan ooit dat 
het broodnodig is om de stem van kinderen en 
jongeren naar buiten te brengen zodat ze niet 
over het hoofd gezien worden. Onze duizenden 
Chirovrijwilligers toonden in 2020 dat ze  échte 
plantrekkers zijn, met veel verantwoordelijk
heidszin en doorzettingsvermogen. En één ding 
bleef centraal staan: spel. Want zelfs als er geen 
Chirowerking was, bleef spel overeind. Online 
opdrachtjes, teambuilding of zangstonde: het kon 
allemaal!

We blijven dus werken aan onze dienst
verlening, ondersteuning en begeleiding voor 
groepen en kaderploegen. We willen dat de Chiro 
nog heel lang die mooie plek kan blijven waar 
zoveel kinderen en jongeren samen  kunnen  
 spelen, even hun zorgen mogen vergeten, dingen 
ontdekken enzovoort. Voor leiding krijgt Chiro 
nieuwe dimensies. Zichzelf beter leren kennen, 
verantwoordelijkheid nemen, samen kleine en 
grote projecten op poten zetten en Chiroliefde 
doorgeven aan anderen. Leiding leert en groeit 

onophoudelijk in de loop van hun engagement, 
en dat leren gebeurt even heel bewust tijdens 
onze vormingsmomenten. Wie niet genoeg krijgt 
van het leidingsengagement kan zich nog verder 
ontplooien als kadervrijwilliger. Chiro begeestert 
je en wordt een manier van leven. Wie in de Chiro 
zit, is daar trots op! Leiding en kaderleiding zijn de 
motor van de Chiro, vrijwilligers verdienen dan 
ook een centrale plaats in onze werking.

Als grootste jeugdbeweging van Vlaanderen 
 willen we de komende vier jaar verder  evolueren, 
om meer en meer onze Chirodroom waar te 
 maken. We namen onze werking onder de loep, 
dachten na en vroegen veel input aan  betrokken 
personen en ploegen. Dat Chiro het werk is 
van vele mensen bewijst deze beleidsnota. We 
 hebben veel plannen en uitdagingen voor onze 
beweging en vliegen er volle bak in om die samen 
te realiseren.

Wanneer we over vier jaar aan het eind van 2025 
zijn beland, zal de Chiro weer een tikkeltje beter 
zijn. Het zal geen eindpunt zijn, maar gewoon een 
nieuwe start. Want onze beweging staat nooit stil. 

Zinderende Chirogroet

De nationaal voorzitters

Annelies Van der Maat, Tina Schuermans,  
Tom Van Hout en Wouter Bridts



3

DANKJEWEL
Deze beleidsnota is het resultaat van meer dan 
een jaar werk van een uitmuntende werkgroep. 
Dank je wel aan Annelies Van der Maat, Jolien 
 Felis, Katrien Monteyne, Tom Van Hout, Wouter 
Hendrickx en Wouter Op de Beeck voor het vele 
werk, het nooit aflatend enthousiasme en de wijze 
inbreng.

Dank je wel aan alle ploegen en beroeps
krachten die op verschillende momenten het 
proces  voedden en versterkten met input en 
feedback. Een extra dankjewel aan Els Van Doren 
( nationaal proost) en Niels De Ceulaer (beleids
coördinator) omdat jullie het hele proces mee 
volgden van start tot einde.

Dank je wel aan de externe experts die met 
hun inzichten onze beleidsnota extra krachtig 
maakten. Dank je wel Koen Vermeulen (Vrijwilli
gerswerk Werkt), Nouschka Boeykens (Scouts en 
Gidsen Vlaanderen), Gilbert Pex (Beweging.net), 
Tine Bergiers (VDS), Johan Meire (Kind en Samen
leving), Tieme Verlinden (Bataljong), Els Hertogen 
(11.11.11), Marjan Beulens (VDS) en Dominique 
Vankan (JES).

Een laatste dankjewel aan deze onmisbare 
 radertjes in het proces:

 ❙ Michael Tubex en Bart Boone voor de cijfers 
en grafieken

 ❙ Jessica Vanhoeck en Bart Boone voor de 
eindredactie en taalcorrectie

 ❙ Valerie Vanderlooy voor de vormgeving

 ❙ Jan Van Bostraeten en Stefan Ceulemans 
voor de foto’s

 ❙ Sarah Plessers voor de procescoördinatie

INHOUDSOPGAVE
Verklarende woordenlijst ................................................................................................4

Missie en visie van Chirojeugd Vlaanderen  ...................6

Geschiedenis van de Chiro ..........................................................................................7

Positionering en profilering......................................................................................7

Organigram .........................................................................................................................................................8

Proces van de beleidsnota  .........................................................................................9

Doelstellingen voor de beleidsnota ..............................................10

SD 1: Chirojeugd Vlaanderen heeft  
gelukkige vrijwilligers ........................................................................................................11

SD 2: Chirojeugd Vlaanderen heeft  
een efficiënte dienstverlening .....................................................................15  

SD 3: Chirojeugd Vlaanderen ondersteunt  
en begeleidt haar groepen ...................................................................................19

SD 4: Chirojeugd Vlaanderen speelt ...........................................25

SD 5: Chirojeugd Vlaanderen bouwt vanuit  
de Chirodroom mee aan een samenleving  
voor alle  kinderen en jongeren .................................................................29 

SD 6: Chirojeugd Vlaanderen vormt  
haar aspi’s en ( kader)leiding, meer en beter ...........33

Samenwerking en netwerking....................................................................39

Bereik van de vereniging............................................................................................40

Gelijkekansenbeleid ...............................................................................................................43

Stedelijkheid ...............................................................................................................................................46

Integriteitsbeleid .............................................................................................................................48

Toelichting bij de begroting ..............................................................................49

Impact van de coronacrisis ...................................................................................51



Chirojeugd Vlaanderen | Beleidsnota 2022-2025

4

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Aanspreekpunt: beroepskracht met bepaalde 
expertise bij wie leiding en andere stake holders 
terechtkunnen met vragen over een specifiek 
 thema.

Accu: animatorcursus van de Chiro

Afdeling: leeftijdsgroep

Agenda: vergadering van de voorzitters, coördi
natoren en proost; zij houden overzicht over de 
jeugdbeweging.

Aspi’s: de oudste afdeling, 16 tot 18jarigen.

Beroepskracht: educatief beroepskracht in de 
Chiro. Dat zijn betaalde krachten die ploegen 
 ondersteunen en die thema’s opvolgen en coördi
neren.

Chirodroom: de Chirovisie met de Chirowaarden 
en de Chiromethoden

Chiroforum: maandelijkse vergadering om 
 documenten voor de Chiroraad voor te bereiden 
en standpunten af te toetsen.

Chiroraad: democratisch overlegorgaan waar alle 
nationale ploegen (verbonden, corediwe’s) sa
men input geven en beslissingen nemen over het 
 pedagogisch beleid van de Chiro.

Corediwe’s: commissies, diensten, redacties en 
werkgroepen. Dat zijn nationale kaderploegen 
met een thematische opdracht.

Dubbelpunt: maandelijks tijdschrift voor leiding.

Fimcap: Fédération Internationale des Mouve
ments Catholiques d’Action Paroissiale. Internatio
nale koepel van katholiek geïnspireerd jeugdwerk 
waar we stichtend lid van zijn.

Gewest: Chirogroepen uit een of enkele 
 gemeenten vormen samen een gewest. Het 
 gewest (de gewestploeg) is de kaderploeg die het 
dichtst bij de plaatselijke groepen staat.

Gewestcongres: inspraak en vormingsmoment 
voor alle gewesters.

Groeilijn: informatie over de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren, uitgeschreven per afdeling.

Groep Chiro: de Groep Chiro bestaat uit vier 
 entiteiten: de jeugdbeweging Chiro, de winkel
keten De Banier, de informatie en participatie
organisatie Pimento en onze jeugdverblijfscentra 
de Chirohuizen

Groepsleid(st)er: leid(st)er met eindverantwoor
delijkheid voor een lokale groep.

Groepsleiding: verzamelnaam voor groeps
leiding, volwassen begeleiding en proost.

Grote Chiroonderzoek: vierjaarlijks onderzoek 
naar wat er leeft bij onze groepen. Dat vormt de 
basis voor de beleidsnota.

GTPcijfers: een index voor het Gezond Toe
komstperspectief. We gieten het aantal leden per 
afdeling en het aantal mensen in de leidingsploeg 
in een wiskundige formule, die een bepaalde 
waarde oplevert. Op basis van die waarde kunnen 
we inschatten of de groep in de nabije toekomst 
met een leidingstekort te kampen zal hebben. 
Uiteraard vertelt dat cijfer, of de evolutie van dat 
cijfer, niet het hele verhaal, dus roepen we kader
ploegen op om de lokale groepen te leren kennen 
en zo het verhaal achter de cijfers te achterhalen.

Iedereen Mee Op Kamp: project waarbij we 
 groepen stimuleren om hun kamp open te stellen 
voor kinderen en jongeren voor wie naar de Chiro 
gaan minder vanzelfsprekend is.

Kader: alle medewerk(st)ers in gewesten, de tien 
verbondsploegen, stads werkingen en leden van 
nationale commissies, redacties, diensten en werk
groepen vormen samen het ‘kader’ van de Chiro.

Kaderploegen: gewesten, verbonden, stads
werkingen,  commissies, redacties, diensten en 
werkgroepen zijn kaderploegen. Die ploegen 
staan elk met hun eigen taak in voor de onder
steuning van de Chirowerking.

Keti’s: afdeling van de 14 tot 16jarigen. De 
 jongens heten kerels, de meisjes zijn tiptiens.

Krinkel: vierjaarlijks massabivak voor aspi’s en 
 leiding.
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Leiding Op Maat: ondersteuningstraject waar
door jongeren met een beperking of ontwikke
lingsstoornis een betekenisvolle rol als leiding 
kunnen opnemen.

Nationale Planning: belangrijkste Chiro
vergadering van het jaar, waarop de beweging 
beslissingen neemt voor de Chirowerking in het 
komende jaar en op lange termijn. Alle corediwe’s 
en verbonden stellen daar hun plannen voor het 
komende jaar voor en blikken er terug op hun 
 verwezenlijkingen van het afgelopen jaar.  

Netwerk Vrienden van de Chiro: netwerk voor 
alle mensen met een hart voor Chiro, dat waar 
 nodig de Chiro een duwtje in de rug geeft.

Preleidingsvorming: methodieken om aspi’s 
te laten nadenken over de keuze om al dan niet 
 leiding te worden en hen voor te bereiden op een 
leidingsengagement.

Rakwi’s: afdeling van de 10 tot 12jarigen. De 
jongens heten rakkers, de meisjes kwiks.

Regio: een, twee of drie verbonden vormen 
 samen een regio. Zo komen we tot vijf regio’s, 
die samenvallen met de vijf Vlaamse provincies 
( Brussel zit bij de provincie VlaamsBrabant). Elke 
regio beheert een regionaal secretariaat, en is 
 vertegenwoordigd in de Beleidsraad, de raad van 
bestuur van de Chiro.

Ribbels: afdeling van de jongste Chiroleden  (  6   
tot 8jarigen). Lokaal kan die afdeling een andere 
naam hebben, gekozen door de groep zelf.

SOM: Steun Op Maat, ondersteuning van  groepen 
en gewesten, door gewesten, verbonden en 
 nationale vrijwilligersploegen, aangepast aan de 
noden van de groep of het gewest.

SOMfichebak: elektronisch databestand van 
de SOMdossiers van groepen, gewesten en 
 verbonden.

Speelclub: afdeling voor de 8 tot 10jarigen.

Spoor ZES: onze verbredingswerking op het 
 gebied van Zingeving, Engagement en  Solidariteit, 
gericht naar de eigen werking, ander jeugdwerk 
en scholen.

Stadswerking: ondersteunende beroepskracht 
en vrijwilligers in de drie grootsteden Antwerpen, 
Brussel en Gent.

Tito’s: afdeling van de 12 tot 14jarigen. De 
 jongens heten toppers, de meisjes tippers.

Verbond: een aantal gewesten samen vormen 
een verbond. Er zijn tien verbonden die samen 
instaan voor heel Vlaanderen en Brussel. De 
 verbondsploegen ondersteunen de gewesten. Elk 
verbond wordt deeltijds ondersteund door een 
educatief medewerk(st)er.

Vlam: platform voor de oudste leden: een drie
maandelijks tijdschrift voor keti’s en aspi’s, een 
zomereditie van het magazine en digitale  kanalen 
die passen bij de leefwereld van keti’s en aspi’s 
(momenteel vooral Instagram).

Volwassen Begeleid(st)er (VB): een kleine 60 % 
van onze groepen heeft een of enkele  volwassen 
begeleid(st)ers. Zij staan niet in leiding maar 
 ondersteunen de leidingsploeg wel. Ze zijn 
 betrokken bij de groep maar houden toch een 
 beetje afstand. Zij zijn vaak een aanspreekpunt 
voor  ouders.
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MISSIE EN VISIE VAN CHIROJEUGD 
VLAANDEREN
WIE ZIJN WE?
De Chiro: met meer dan 113 000 leden zijn we de 
grootste jeugdbeweging van Vlaanderen.

WAT DOEN WE?
De Chiro wil op zoveel mogelijk plaatsen in 
Vlaanderen en Brussel kinderen en jongeren in 
hun vrije tijd bij elkaar brengen. We willen daarbij 
alle kinderen en jongeren aanspreken, ongeacht 
hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht 
hun fysieke of intellectuele capaciteiten. Via spel 
laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen 
 samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf 
en de wereld.

WAARIN GELOVEN WE?
De Chiro is geen eiland, maar wil betrokken zijn op 
de brede gemeenschap. We willen jongeren  ertoe 
aanzetten om een engagement op te  nemen in de 
buurt en de samenleving. We willen hen vormen 
tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

Met alle groepen samen bouwen we aan één 
jeugdbeweging. De Chiro is meer nog dan spel, 
we zijn een leerschool voor het leven.  Vertrekkend 
vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren 
streven we met hen naar een Chirodroom: een 
wereld waarin de Chirowaarden graag zien, 
rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. 
We werken daarvoor met onze Chiromethoden: 
de participatieve, de gemeenschapsgerichte en 
de intuïtieve methode.

HOE DOEN WE DAT?
Als koepelorganisatie wil Chirojeugd  Vlaanderen 
haar missie waarmaken door Chirogroepen te 
ondersteunen. Dat doen we door met de hele ka
derwerking onze groepen allerlei diensten aan te 
bieden, door hen op maat te begeleiden  wanneer 
een extra steuntje nodig is en door leiding te 
 vormen. Chirojeugd Vlaanderen geeft samen met 

haar leden, leiding en kaderleiding vorm aan het 
pedagogisch project Chiro. Daarom komen we 
op een aantal fora op voor de belangen van het 
jeugdwerk en van alle kinderen en jongeren in 
onze samenleving.

DE CHIROVISIE
Net zoals de jeugdbeweging evolueert en mee
gaat met haar tijd, zo is ook onze visie een ‘work 
in progress’, om mee te blijven met wat er leeft en 
om altijd vooruit te blijven kijken. Maar wat wel 
vaststaat, is hoe we tot die visie komen. We zetten 
onze Chirowaarden en methoden centraal.

Ieder van ons verdient het om graag gezien te 
worden. Pas als anderen je graag zien, kun je 
je  talenten en mogelijkheden ontplooien. Die 
 kansen willen wij in de Chiro zeker bieden. Met 
de waarde innerlijkheid gaan we in tegen opper
vlakkig leven en consumeren. We maken bewuste 
en doordachte keuzes, en durven nadenken over 
wat ons ten diepste beweegt om aan Chiro te 
doen. Dat stilstaan maakt ons weerbaar en sterk 
om onze dromen concreet te maken. We komen 
op voor een rechtvaardige samenleving die aan 
iedereen eerlijke kansen biedt. Zolang dat niet kan 
en er mensen uitgesloten worden, komen we als 
Chiro op voor diegenen die uit de boot dreigen te 
vallen.

We hanteren de gemeenschapsgerichte 
 methode in onze afdelingswerking. Veel samen 
doen, maakt dat je jezelf én de ander ontdekt. We 
zijn geen eiland, we geven de gemeenschap mee 
vorm. We kiezen voor de participatieve methode 
en zorgen ervoor dat iedereen mee verantwoor
delijkheid opneemt voor het samenleven. We 
observeren wat er bij kinderen en jongeren leeft, 
waarderen wat ze doen, stimuleren de keuzes 
die kinderen en jongeren maken en de engage
menten die ze opnemen. We stimuleren de 
 intuïtieve  methode omdat ervaringen die door 
kinderen en jongeren doorvoeld kunnen worden 
veel sterker aanspreken en beklijven. 
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GESCHIEDENIS VAN DE CHIRO
Zie www.chiro.be/degeschiedenisvandechiro

POSITIONERING EN PROFILERING
De Chiro profileert zich actief als een jeugd
beweging voor alle kinderen en jongeren. Vanuit 
die keuze gooien we ons gewicht in de strijd om 
de stem van alle kinderen en jongeren te laten 
 horen. Zo zetten we ons in voor het realiseren van 
de kinderrechten. 

DE CHIRO IS ER VOOR ALLE KINDEREN 
EN JONGEREN

De Chiro kiest ervoor een plaats te zijn waar alle 
kinderen zich thuis kunnen voelen, ongeacht hun 
sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun 
 fysieke of intellectuele capaciteiten. De Chiro wil 
een afspiegeling zijn van de buurt waarin ze speelt. 
De Chiro richt zich dus niet op één  specifieke 
doelgroep, maar op alle kinderen en  jongeren. 

Dat we ons richten op alle kinderen en  jongeren 
wil rechtstreeks zeggen dat we voluit werk  maken 
van diversiteit en inclusie (zie hoofdstuk ‘Gelijke
kansenbeleid’). Diversiteit betekent over de muur 
kijken en kleine of grote inspanningen doen 
 zodat alle kinderen en jongeren zichzelf kunnen 
zijn. Je aanpassen aan je ploeg en je  omgeving. 
Dat is een uitdaging die we met de hele  beweging 
aangaan. Diversiteit doet ons groeien als individu, 
met je groep en als beweging. Kiezen voor diver
siteit is niet altijd evident. Soms botsen we op 
grenzen die te maken hebben met onze identiteit 
of onze draagkracht, maar elk kind heeft recht op 
Chiro, vinden we. Dat stelt ons voor de uitdaging 
te werken aan toegankelijkheid. Dat betekent 
grenzen verleggen en ruimte creëren om te ex
perimenteren.

DE JEUGDBEWEGING ALS 
KINDERRECHTENORGANISATIE

We zijn er trots op in een land te wonen dat zeer 
snel het kinderrechtenverdrag ratificeerde (1991). 
Als jeugdsector nemen we graag onze verant

woordelijkheid op. Als jeugdbeweging zijn we op 
een zeer rechtstreekse manier bezig met het reali
seren van die kinderrechten. Het is het uitgangs
punt voor onze werking.

In de dagelijkse werking valt op dat we sterk pri
oriteit geven aan het recht op rust, spel en vrije 
tijd (art. 31). De aanbeveling van het VNKinder
rechtencomité (VNSlotbeschouwingen over het 
gecombineerde vijfde en zesde periodiek rapport 
van België, 20 november 20191, p. 22) sterkt ons 
in ons streven naar meer speelmogelijkheden en 
informele ontmoetingsplekken voor kinderen. De 
bezorgdheid dat kinderen in kwetsbare situaties 
(in armoede, in opvangcentra, in psychia trische 
 instellingen, met een beperking) vaak geen 
 toegang hebben tot vrijetijdsbesteding is ook de 
onze. We inspireren onze groepen om drempels 
weg te werken en zetten projecten op om kwets
bare doelgroepen te bereiken. 

Ook van het recht op participatie (art.12)  maken 
we een stokpaardje. We voelen ons gerugge
steund in ons streven naar beleidsbeïnvloeding 
via bijvoorbeeld de Vlaamse Jeugdraad en de 
 Kinderrechtencoalitie (zie hoofdstuk ‘Samenwer
king en netwerking’). Vanuit onze visie gooien we 
ons gewicht als grootste jeugdbeweging in de 
strijd om de stem van alle kinderen en jongeren 
écht te laten weerklinken in het jeugd en kinder
rechtenbeleid. 

Kinderrechten gelden uiteraard voor alle kinderen. 
Toch merkt het Comité op dat er nog veel discri
minatie voorkomt. Wegens afkomst, beperking, 
socioeconomische situatie, geslacht, enz. Als 
jeugdbeweging gaan we discriminatie tegen. Dat 
vertaalt zich in centrale waarden als respect, goed 
omgaan met elkaar en solidariteit en in concrete 
projecten zoals onze trekkersrol in het Netwerk 
Antiracisme en Discriminatie.

https://chiro.be/de-geschiedenis-van-de-chiro
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ORGANIGRAM
Onze basis ligt bij onze groepen: in 2020 zijn 
er 889 Chirogroepen in Vlaanderen en  Brussel. 
72  gewesten ondersteunen hen en krijgen 
 ondersteuning van 10 verbonden. Een aantal 
 verbonden samen vormen een regio.

Commissies, diensten en redacties: op het natio
nale niveau zijn er commissies en diensten die zich 
op één bepaald thema concentreren. Ze  volgen 
dat thema op, werken materiaal uit, bundelen 
informatie, formuleren een visie, enz. Redacties 
zijn ploegen die de inhoud en de vorm van een 
bepaald communicatieplatform mee uitwerken. 
Werkgroepen werken ook thematisch maar zij 
hebben een tijdelijk karakter. Afhankelijk van de 
noden van de beweging kunnen er andere werk
groepen bestaan.

Verbonden, commissies, redacties, diensten en 
werkgroepen worden ondersteund door educa
tieve beroepskrachten. Zij vergaderen maande
lijks in hun teamvergadering.

Het Chiroforum bestaat uit de Agenda, een aan
tal vaste leden, en per bijeenkomst kaderleden die 
een van de thema’s voorbereiden. Ook experten 
en geïnteresseerden in de thema’s zijn welkom. 
Het Chiroforum bereidt de documenten voor de 
Chiroraad voor, verkent (nieuwe) thema’s om hun 
traject in de Chiro aan te vangen en bespreekt ad 
hoc thema’s en standpunten.

De Chiroraad is de grote vergadering met de 
vertegenwoordigers van nationale commis

sies, redacties, diensten en de tien verbonden, 
de voorzitters, en de regionale en nationale 
 educatief  medewerk(st)ers. De Chiroraad is de 
spil vergadering van de Chiro omdat ze beslis
singsbevoegdheid heeft over alle thema’s die 
groepen,  gewesten en verbonden rechtstreeks 
 aanbelangen. De Chiroraad en de Beleidsraad 
 komen af en toe samen bijeen als algemene 
 vergadering.

De Groep Chiro is meer dan enkel de jeugd
beweging. De Groep Chiro bestaat uit vier acti
viteiten die werken aan een gemeenschappelijk 
 verhaal. De Groep Chiro wil iedereen de kans geven 
om de wereld in al haar facetten samen spelender
wijs te exploreren. Elke activiteit in de groep reali
seert dat vanuit haar expertise en  sterktes: Chiro
jeugd Vlaanderen (jeugdbeweging), De   Banier 
(winkels en logistiek), Chirohuizen (jeugdlogies 
voor groepen) en Pimento (vorming en expertise).

De beslissingsorganen op beheersmatig vlak 
zijn de algemene vergadering, de Beleidsraad, 
het Dagelijks Bestuur, de beheersgroep Chiro, 
de  beheersgroep Pimento, de beheersgroep 
De  Banier en de beheersgroep Huizen. Het 
 Dagelijks  Bestuur bereidt de Beleidsraad en 
de algemene vergadering voor en volgt die op. 
Het spreekt voor zich dat we in deze Beleidsnota 
maar middelen vragen voor een gedeelte van de 
 werking van Chirojeugd Vlaanderen: de jeugd
beweging.

Voor een afbeelding van ons organigram, zie www.chiro.be/overchiro/deorganisatie

https://chiro.be/over-chiro/de-organisatie
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INLEIDEND HOOFDSTUK

PROCES VAN DE BELEIDSNOTA
1.  HET GROTE CHIRO-ONDERZOEK 

2018-2019
Een beleidsnota schrijven is een heel proces: je 
doet het niet alleen en ook niet op enkele uurtjes. 
We begonnen er al aan in ‘18’19: de leiding van 
al onze groepen kreeg de kans om deel te nemen 
aan het Grote Chiroonderzoek. 419 Chirogroe
pen vulden het onderzoek in. Dat gaf ons inzicht 
in hun dagelijkse werking, hun verzuchtingen en 
hun Chirodromen.

2.  WERKGROEP BELEIDSNOTA 
ONDERZOEKT

In september 2019 startte de werkgroep Beleids
nota op. We stelden onszelf één groot doel: onze 
beleidsnota wordt een gedragen document waar 
alle kaderploegen zich in vinden. Als eerste stap 
brachten we zo goed mogelijk de Chiro en de 
veranderende samenleving waarin de Chiro 
zich bevindt in kaart. We lazen daarvoor Chiro
raaddocumenten, het grote Chiroonderzoek, 
 onderzoeksresultaten en artikels over jeugdwerk 
en ouderparticipatie, en legden ons oor te  luisteren 
bij de Chiroraad. De resultaten van ons onderzoek 
goten we in een SWOARTanalyse, waaruit we de 
eerste – voorzichtige –  beleidsopties filterden.

3.  RONDE VAN DE PLOEGEN
De werkgroep Beleidsnota ging langs bij alle 
 verbonden, coredi's, de kerngroep van de  Vrienden 
van de Chiro, Tandem en het Gewest congres. 
Alle ploegen bepaalden via een  methodiek 
welke thema’s volgens hen  prioritair zijn 
voor de Chiro in de komende beleids periode. Ze 
 beargumenteerden waarom een bepaald  thema 
veel aandacht moet krijgen in de beleidsnota en 
bespraken wat de belangrijkste uitdagingen bin
nen dat thema zijn. Onze Ronde van de Ploegen 
was nog niet afgerond toen het corona virus roet 
in het eten gooide. We anticipeerden onmiddellijk 
en pasten onze methodiek aan naar iets dat ploe
gen online konden  invullen. Op die manier verza
melden we input van alle  kaderploegen.

4.  DOELSTELLINGENKADER KRIJGT 
VORM

Uit de input van de Ronde van de Ploegen en onze 
SWOARTanalyse destilleerden we een doel
stellingenkader. Daarvoor vergaderden we gro
tendeels digitaal door de coronacrisis. In juni 2020 
legden we ons eerste kader van strategische en 
operationele doelen voor aan de (digitale) Chiro
raad. Tijdens de zomermaanden verwerkte de 
werkgroep die input en formuleerde ze acties en 
indicatoren.

5. FEEDBACKRONDE
Op de (alweer digitale) Chiroraad van septem
ber legden we het volledig uitgewerkte doelstel
lingenkader, inclusief acties en indicatoren, nog
maals voor aan al onze ploegen. Met een digitale 
brainstorm lieten we ons voeden met extra  ideeën 
voor acties en indicatoren. Ook alle beroeps
krachten lazen het doelstellingenkader kritisch 
na en gaven feedback vanuit hun expertise.

6. EXTERNE INPUT: VAN BELEIDSDAG 
NAAR INTERVIEWS

Aan de nationale Planning in mei 2020  koppelden 
we een Beleidsdag, maar al die plannen 
 hebben we moeten opbergen door de corona
maatregelen. Het leek ons een meerwaarde om 
externe  deskundigen samen met alle geïnteres
seerde kadervrijwilligers te laten uitwisselen over 
de onderwerpen van onze beleidsnota. Om toch 
een externe blik van experten binnen te halen, 
kozen we voor een alternatief voor de beleids
dag: interviews met de experten. Nog altijd in 
volle  coronatijd, dus het werden éénopéén 
gesprekjes, maar daarom niet minder interessant.

7. AFWERKING
Nadat we samen onze schouders gezet hadden 
 o nder het schrijven van de inleidende hoofd
stukken, lag hij daar ineens te blinken: dé be
leidsnota. We voegden nog een begroting toe en 
we lieten de beleidsnota passeren langs de taal
correctie en de layout. De finale goedkeuring 
 gebeurde op de Chiroraad van december.
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DOELSTELLINGEN  
VOOR DE BELEIDSPERIODE
INLEIDING
We bouwen onze beleidsnota op volgens 
 kerntaken, die vormen de zes strategische 
 doelstellingen:

1. Vrijwilligers
2. Dienstverlening
3. Ondersteuning en begeleiding
4. Spelen
5. Bouwen aan de samenleving vanuit de 

Chirodroom
6. Vorming

Een aantal acties die behoren tot onze basis
werking en/of waar we in de vorige beleids periode 
aan begonnen zijn, zetten we graag verder en 
implementeren we in onze werking. Daarnaast 
keken we vooruit. Waar willen we over vier jaar 
staan? Om dat te realiseren, formuleerden we een 
aantal nieuwe acties.

Nieuwe acties zijn te herkennen aan dit 
symbool.

Naast die zes strategische doelstellingen kozen we 
voor twee rode draden:

 ❙ Diversiteit: de Chiro wil alle kinderen en 
 jongeren aanspreken, ongeacht hun sociale of 
culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of 
intellectuele capaciteiten. Om die missie waar 
te maken, moeten we bij alles wat we doen 
een diversiteitsreflex maken. Diversiteit mag 
geen niche meer zijn waar slechts enkelen in 
de Chiro mee bezig zijn. We moeten allemaal 
door drongen zijn van het idee dat wat we 
 maken, doen en organiseren zo toegankelijk 
mogelijk moet zijn.

 ❙ Communicatie: Heel veel acties, producten, 
ondersteuning en evenementen die we uit
werken, kunnen niet bestaan zonder dat we 
erover communiceren. Enkel via doordachte 
communicatie bereikt ons aanbod ook effec
tief de doelgroep voor wie we het ontwikkelen. 
Communicatie is dus een absoluut aandachts

punt voor onze beweging in de komende vier 
jaren.

Dit symbool staat bij de acties en  indicatoren 
die expliciet te maken hebben met 

 diversiteit

Dit symbool staat bij de acties en indicatoren 
die expliciet te maken hebben met 

communicatie

Met dit symbool duiden we acties aan 
 waarin de verschillende regio's ontzettend 

veel energie steken. De acties vragen een 
 regiospecifieke aanpak: Chirogroepen en hun 
 lokale netwerk kennen, oog hebben voor lokale 
uitdagingen, groepen op maat begeleiden, regio
nale vormingsinitiatieven organiseren, regionale 
samenwerkingsverbanden aangaan, enz. De 
kracht van de verbondelijke werking is dat ze 
 samen met de gewesten de vertaalslag maken van 
'de gemiddelde Chirogroep' naar 'hun Chiro
groepen'. Onze verbonden werden in het verleden 
provinciaal gesubsidieerd om die acties en doel
stellingen te realiseren. Die subsidies werden 
overgeheveld naar het Vlaamse niveau. De taak 
van onze provinciale werkingen blijft echter de
zelfde. We vinden het essentieel om ook in de toe
komst de plaats van onze verbondelijke structuur 
te garanderen. We hebben die structuur immers 
nodig voor een degelijke werking.

 ❙ Bij elke strategische doelstelling horen een 
aantal operationele doelstellingen. 

 ❙ Onder elke operationele doelstelling staan 
indicatoren waarmee we het behalen van de 
operationele doelstelling aantonen. 

 ❙ Onder elke indicator staan een aantal acties. 
Door het uitvoeren van die acties verwezen
lijken we de indicator. 

 ❙ Onder elke operationele doelstelling staat een 
tabel met de gemiddelde kosten, opbrengsten 
en VTEinzet per jaar.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 1

CHIROJEUGD VLAANDEREN HEEFT  
GELUKKIGE VRIJWILLIGERS
Chirojeugd Vlaanderen is een vrijwilligers
organisatie. Zonder vrijwilligers kan de Chiro niet 
blijven bestaan. Die vrijwilligers krijgen nu een 
 prominente plaats in de beleidsnota. Zowat 16000 
vrijwilligers zijn leiding in onze lokale groepen. 
Het Chirokader telt nog eens een dikke duizend 
vrijwilligers. Allemaal mensen die zich belange
loos inzetten voor hun leden, hun leidings of 
 kaderploeg, enz. Waar blijven al die vrijwilligers 
hun energie en overtuiging halen om zoveel tijd 
te spenderen aan de Chiro? 

In de vorige beleidsperiode focusten we al op het 
vrijwilligersbeleid, onder andere door de Week 
van de Vrijwilliger structureel te verankeren in de 

werking. We voelen aan dat dat niet  voldoende 
is omdat vrijwillig engagement voortdurend 
in  verandering is. Met deze strategische doel
stelling zetten we ons volop in om bij te blijven 
met die  veranderingen en zorgen we dat vrij
willigers  gelukkig zijn en blijven in onze organi
satie. We  houden hen betrokken bij projecten 
en  beslissingen, we vergroten het eigenaar
schap. Vrijwilligers willen zich verbonden voelen 
met andere Chiro mensen, willen interessante 
en  geëngageerde mensen leren kennen, willen 
 samen verantwoordelijkheid opnemen en dat 
 allemaal ook mogelijk maken voor anderen. Want 
Chiro is een microbe, die geef je door!

OD 1.1 KADERVRIJWILLIGERS HEBBEN EIGENAARSCHAP IN BESLUITVORMING, 
EVENEMENTEN EN PROJECTEN VAN CHIROJEUGD VLAANDEREN.
Kadervrijwilligers willen zich betrokken voelen 
bij de grote Chiro, dus ook bij het nemen van 
 beslissingen en bij het organiseren van grote 
 projecten. Beslissingen waar vrijwilligers mee 
over mogen nadenken, dragen ze met meer over
tuiging uit. Grote evenementen en projecten van 
de Chiro draaien op vrijwilligers en dat geeft hen 
een  ongelooflijke boost. Als vrijwilligersploeg 
 samen iets verwezenlijken, maakt je trots. 

IND 1.1.1 Chirojeugd Vlaanderen heeft nationale 
vergaderingen over inhoudelijke thema’s waar alle 
kaderploegen inspraak hebben. Ze rapporteert 
jaarlijks over het aantal vergaderingen en evalu
eert de inspraak op hoofdlijnen.

 ❙ 1.1.1a Chirojeugd Vlaanderen organiseert 
jaarlijks een nationale Planning met kader
vrijwilligers waar input, besluitvorming en 
verbinding centraal staan. 

 ❙ 1.1.1b De Chiroraad komt 9 keer per 
werkjaar samen om input te geven en  

te beslissen over de prioriteiten van de 
 beweging.

 ❙ Z 1.1.1c Jaarlijks organiseert Chirojeugd 
Vlaanderen een inputmoment waar de 
 gewesten inspraak krijgen in inhoudelijke 
 topics. 

IND 1.1.2 Chirojeugd Vlaanderen heeft nationa
le vergaderingen ter voorbereiding van evene
menten waar betrokken kaderploegen inspraak 
hebben. Ze rapporteert jaarlijks over het aantal 
vergaderingen en evalueert de inspraak op hoofd
lijnen.

 ❙ 1.1.2a Chirojeugd Vlaanderen betrekt 
 nationale kaderploegen bij de organisatie van 
nationale evenementen en gebruikt daarbij 
hun expertise. 

 ❙ 1.1.2b Chirojeugd Vlaanderen houdt overleg
momenten met kadervrijwilligers om natio
nale projecten op te zetten en vorm te geven. 

O.D.  1.1.  Kosten Opbrengsten VTE
115.234,00 20222023 0,45

20242025 0,60
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OD 1.2 CHIROJEUGD VLAANDEREN SPEELT WAAR NODIG  
IN OP MAATSCHAPPELIJKE TENDENSEN BIJ VRIJWILLIG ENGAGEMENT.
In het volgende Grote Chiroonderzoek bevragen 
we de knelpunten die onze lokale groepen en 
onze kaderploegen ervaren op het vlak van vrij
willig engagement. Daarnaast houden we binnen 
onze vrijwilligerswerking de vinger aan de pols. 
We waken erover dat signalen over engagement 
tot bij ons komen. We vragen ons af of onze hui
dige manier van werken nog voldoende past in 
de veranderende samenleving. Want we zien dat 
meer en meer vrijwilligers toch vergoed worden 
voor hun werk en dat vrijwilligers anno 2020 be
wuster kiezen voor kleinere, meer versplinterde 
en lossere engagementen. Voor de Chiro blijven 
vrijwilligers onbetaalbaar, zowel letterlijk als fi
guurlijk. We moeten dus nadenken over hoe we 
onze vrijwilligerswerking in de toekomst kunnen 
blijven garanderen zodat onze vrijwilligers zich 
met volle goesting blijven inzetten voor de Chiro. 

Z IND 1.2.1 Chirojeugd Vlaanderen experimen
teert met vormen van vrijwillig engagement en 
koppelt de belangrijkste inzichten hieromtrent 
terug. 

 ❙ Z 1.2.1a Chirojeugd Vlaanderen ontwikkelt 
een gedragen visie over engagement op 
maat die inspeelt op de huidige tendensen 
rond vrijwillig engagement. 

 ❙ Z   1.2.1b Vrijwilligers kunnen bij Chiro
jeugd Vlaanderen een engagement opnemen 
dat past binnen hun interessegebied en be
schikbaar tijdsbestek. Chirojeugd Vlaanderen 
experimenteert daarvoor met verschillende 
vormen van engagementen en houdt daarbij 
rekening met de drempels voor jongeren die 

momenteel moeilijker de weg naar onze ka
derploegen vinden.

 Z  IND 1.2.2 Chirojeugd Vlaanderen houdt de 
vinger aan de pols bij lokale leidingsploegen en 
kaderploegen, speelt in op de huidige maatschap
pelijke tendensen bij vrijwillig engagement en 
rapporteert jaarlijks over de ondernomen acties. 

 ❙  Z 1.2.2a Chirojeugd Vlaanderen neemt een 
specifiek luik op in het Grote Chiroonderzoek 
over de knelpunten bij vrijwillig engagement. 

 ❙ Z  1.2.2b Chirojeugd Vlaanderen volgt ander 
onderzoek over vrijwillig engagement op, 
houdt de vinger aan de pols bij haar vrijwil
ligerswerking en rapporteert signalen over 
engagement.

 ❙ Z  1.2.2c Chirojeugd Vlaanderen ontwikkelt 
een ondersteuningsaanbod gebaseerd op 
de inzichten uit het Grote Chiroonderzoek, 
 ander onderzoek en haar eigen constante 
monitoring. 

 ❙  Z   1.2.2d Chirojeugd Vlaanderen monitort 
de maatschappelijke verwachtingen over vrij
willig engagement, bewaakt de haalbaarheid 
van die verwachtingen voor haar vrijwilligers 
en zet gepaste acties op. 

 ❙  Z   1.2.2e Chirojeugd Vlaanderen ontwik
kelt methodieken voor beroepskrachten en 
vrijwilligers om het welzijn van haar vrijwilli
gers te bevorderen en de verhouding draag
krachtdraaglast te optimaliseren.

O.D.  1.2.  Kosten Opbrengsten VTE
4.551,00

OD 1.3 CHIROJEUGD VLAANDEREN HEEFT EEN VRIJWILLIGERSBELEID VOOR 
 KADERPLOEGEN DAT GROEIKANSEN GEEFT EN ENGAGEMENT STIMULEERT.
In de komende beleidsperiode optimaliseren we 
het vrijwilligersbeleid en verankeren we het dieper 
in de dagelijkse werking van de Chiro. Dat doen 
we met inspraak van de vrijwilligers. We blijven de 
Week van de Vrijwilliger gebruiken om waardering 

te tonen voor onze vrijwilligers. 

IND 1.3.1 Chirojeugd Vlaanderen voorziet twee 
keer in de beleidsperiode een actie om het vrij
willigersbeleid te evalueren en bij te sturen, en 
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 rapporteert over de verbeterpunten.

 ❙  Z  1.3.1a Chirojeugd Vlaanderen ontwikkelt 
een actuele visie op vrijwilligers. 

 ❙ 1.3.1b Chirojeugd Vlaanderen stuurt haar 
vrijwilligersbeleid bij op basis van haar visie 
op vrijwilligers. 

 ❙ 1.3.1c Chirojeugd Vlaanderen zet haar vrijwil
ligersbeleid om in de praktijk door beroeps
krachten en ploegen te stimuleren om ermee 
aan de slag te gaan. 

IND 1.3.2 Chirojeugd Vlaanderen ontwikkelt jaar
lijks een actie voor de Week van de Vrijwilliger.

 ❙ 1.3.2a Chirojeugd Vlaanderen schenkt jaar
lijks aandacht aan de Week van de Vrijwilli
ger en focust extra op waardering voor vrij
willigers en op de voldoening die zij uit hun 
 engagement halen. 

 ❙ 1.3.2b Jaarlijks behandelt het aanspreekpunt 
Kaderwerking samen met vrijwilligers klan
ken over het vrijwilligersbeleid. 

 Z  IND 1.3.3 Chirojeugd Vlaanderen zet jaar
lijks twee goede voorbeelden en getuigenissen 
over de meerwaarde van vrijwillig engagement 
in de kijker en zorgt voor waardering in de maat
schappij. Ze rapporteert over het aantal en over 
hoe ze die heeft verspreid.

 ❙   1.3.3a Chirojeugd Vlaanderen verspreidt 
goede voorbeelden over de meerwaarde 
van vrijwillig engagement via haar interne 
 communicatiekanalen. 

 ❙   1.3.3b Chirojeugd Vlaanderen verspreidt 
goede voorbeelden over de meerwaarde van 
vrijwillig engagement via externe communi
catiekanalen.

O.D.  1.3.  Kosten Opbrengsten VTE
9.396,00 0,15

OD 1.4 CHIROJEUGD VLAANDEREN WERKT AAN DIVERSITEIT BINNEN HET KADER.
Onze Chirogroepen worden geleidelijk aan 
 diverser. Die trend zet zich nog niet waarneem
baar door in onze kaderwerking. We streven in de 
volgende beleidsperiode naar een kader dat meer 
een weerspiegeling is van het ledenbestand op 
het vlak van diversiteit.

 Z    IND 1.4.1 Chirojeugd Vlaanderen rappor
teert jaarlijks drie acties waarmee ze werkt aan 
haar eigen diversiteit volgens het diversiteits
beleid.

 ❙  Z    1.4.1a Chirojeugd Vlaanderen vertaalt 

het diversiteitsbeleid en de conclusies van het 
diversiteitsonderzoek naar kaderploegen en 
educatief medewerkers, en laat hen daarmee 
kennismaken.

 ❙  Z    1.4.1b Kaderploegen werken aan 
 diversiteit volgens de principes van het diver
siteitsbeleid.

 ❙    1.4.1c Chirojeugd Vlaanderen onderneemt 
jaarlijks minstens één actie om drempels weg 
te werken om een vrijwillig engagement aan 
te gaan en vol te houden.

O.D.  1.4.  Kosten Opbrengsten VTE
53.015,00 0,85
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OD 1.5 CHIROJEUGD VLAANDEREN VERNIEUWT HAAR BESLUITVORMINGS
STRUCTUUR OP NATIONAAL NIVEAU. 
In de Chiro wordt er veel vergaderd en veel beslist. 
Kleine en grote beslissingen, soms met impact op 
de lokale groepen, soms met impact op kader
ploegen, soms met impact op beroepskrachten. 
Maar wie mag er nu welke beslissingen nemen? 
Het is niet altijd even duidelijk en dat leidt soms 
tot onvrede. In de komende beleidsperiode neemt 
een werkgroep – bestaande uit vrijwilligers, 
beroeps krachten en begeleid door een externe 
consultant – de besluitvormingsstructuur onder 
de loep, ze formuleert verbeteracties en imple
menteert die.

 Z  IND 1.5.1 Chirojeugd Vlaanderen rappor
teert in 2022 de belangrijkste bevindingen uit 
het  traject ‘Structuur van de Chiro’ en rapporteert 
 vervolgens jaarlijks over de ondernomen acties.

 ❙  Z  1.5.1a Chirojeugd Vlaanderen imple
menteert de resultaten en conclusies uit het 
 traject ‘Structuur van de Chiro’ in de loop van 
de beleidsperiode. 

 ❙  Z  1.5.1b Chirojeugd Vlaanderen evalueert 
de vernieuwde besluitvormingsstructuur in 
2025 en stuurt bij waar nodig.

OD 1.6 CHIROJEUGD VLAANDEREN BRENGT VRIJWILLIGERS SAMEN OM TE 
 INSPIREREN, SAMENHORIGHEID TE CREËREN EN HET CHIROGEVOEL TE ERVAREN. 
Chiro beleef je niet in je eentje. Chiro draait 
 immers om gedeelde ervaringen. We dragen 
verbondenheid hoog in het vaandel. Dat kan 
heel klein zijn, door samen te eten voor een ver
gadering,  samen af te wassen, samen te spelen 
of een feestje om mensen welkom te heten of te 
 bedanken. Het kan ook groots, door te werken aan 
het over weldigende gevoel van massamomenten. 
 Honderden of duizenden Chiromensen samen
brengen en hen die verbondenheid laten beleven, 
dat zijn onvergetelijke Chiromomenten. 

IND 1.6.1Chirojeugd Vlaanderen realiseert in de 
beleidsperiode minstens 4 evenementen met een 
massamoment.

 ❙ 1.6.1a Chirojeugd Vlaanderen organiseert 
elke 4 jaar Krinkel, een nationaal kamp voor 
leiding en de oudste leden.

 ❙ 1.6.1b Chirojeugd Vlaanderen organiseert 
jaarlijks in meerdere regio’s een startevene
ment voor leiding, behalve in een jaar waar 

Krinkel georganiseerd wordt.

 ❙  Z   1.6.1c Chirojeugd Vlaanderen gaat aan 
de slag met de conclusies bij eigen evene
menten en deelt goede voorbeelden om 
 andere vrijwilligersploegen te inspireren. 

IND 1.6.2 Chirojeugd Vlaanderen werkt jaarlijks 
aan leven in de ploeg en rapporteert vijf voor
beelden van verschillende vrijwilligersploegen.

 ❙  Z   1.6.2a Chirojeugd Vlaanderen inspireert 
verbonden en corediwe‘s met succesfactoren 
om leven in de ploeg te bevorderen.

 ❙ 1.6.2b Jaarlijks zetten corediwe’s en 
 verbonden minstens één actie op rond leven 
in de ploeg.

 ❙ 1.6.2c Elke verbondsploeg inspireert en 
 stimuleert haar gewesten om jaarlijks één 
actie op te zetten in verband met leven in de 
ploeg. 

O.D.  1.6.  2022 2023 2024 2025
Kost 151.936,00 155.425,00 179.963,00 927.556,00
Opbrengsten 110.671,00 112.884,40 115.142,10 774.387,40
VTE 1,00 1,50
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2

CHIROJEUGD VLAANDEREN HEEFT  
EEN EFFICIËNTE DIENSTVERLENING
We hebben als grote organisatie heel veel  kennis 
in huis. We stellen vast dat door het vele komen 
en gaan van vrijwilligers en beroepskrachten 
die kennis soms verloren gaat. Daarom  bouwen 
we deze beleidsperiode verder aan een  goede 
 kennisoverdracht, waarbij iedereen elkaar 
 versterkt. Door de grootte van de organisatie en 
de enorme hoeveelheden kennis die aanwezig 
zijn, raakt het overzicht al eens zoek voor wie op 
zoek is naar informatie. Daarom focussen we  extra 
hard op meer gestroomlijnde, doordachte en 
doelgroepgerichte communicatie, zodat de  juiste 
inhoud bewuster, helderder en gerichter bij de 
juiste personen aankomt.

In de vorige beleidsnotaperiode ontwikkelden we 
een doordachte marketingstrategie. Die  bedden 
we verder structureel in. We stimuleren alle 
beroeps krachten en kaderploegen om de meest 

geschikte kanalen en methoden te gebruiken, 
 altijd in lijn met de huisstijl, de communicatie en 
de merkstrategie. Dat zal veel overleg en kennis
deling vragen, maar die uitdaging gaan we graag 
aan. We weten immers dat het zal lonen.

Chirojeugd Vlaanderen bouwt deze beleids
periode verder aan een efficiënte dienstverlening. 
We blijven onze administratie vereenvoudigen 
en digitaliseren. Onze leiding kan bij ons terecht 
voor administratieve ondersteuning, zoals leden
registratie of inschrijvingen voor cursussen. We 
blijven mee met onze tijd en kiezen resoluut voor 
gebruiksvriendelijkheid en het inzetten van digi
tale middelen waar mogelijk. Het antwoordbeleid 
op vragen van stakeholders blijft ons nauw aan 
het hart liggen. Dat evalueren we en sturen we bij 
indien nodig.

OD 2.1 CHIROJEUGD VLAANDEREN BOUWT KENNIS EN EXPERTISE OP EN HOUDT 
DIE ACTUEEL OVER THEMA’S DIE RELEVANT ZIJN VOOR HAAR GROEPEN EN 
WERKING.
We vinden het belangrijk dat zowel beroeps
krachten als vrijwilligers de kans krijgen om 
 vorming te volgen en dat de verworven kennis 
in de beweging blijft door een goede terug
koppeling en uitwisseling. Chirojeugd Vlaan
deren onderzoekt zelf actief thema’s die belang
rijk zijn voor haar werking en die het aanbod voor 
 groepen of de algemene werking van de organi
satie  verbeteren.

IND 2.1.1 Jaarlijks rapporteert Chirojeugd Vlaan
deren over het aantal vormingen die vrijwilligers
ploegen en beroepskrachten gevolgd hebben.

 ❙ 2.1.1a De educatief medewerkers van Chiro
jeugd Vlaanderen volgen jaarlijks vorming 
en delen wat ze geleerd hebben met de 
 beweging.

 ❙ 2.1.1b Chirojeugd Vlaanderen moedigt nati
onale kaderploegen aan om vorming te vol
gen.

 ❙  Z   2.1.1c Chirojeugd Vlaanderen voorziet 
twee keer per jaar een lijst van interessante 
vormingen voor kaderploegen en voor het 
educatief team.

IND 2.1.2 Chirojeugd Vlaanderen voorziet jaarlijks 
twee uitwisselingsmomenten over actuele thema 
‘s die relevant zijn voor haar ploegen en werking 
op nationaal niveau en deelt tien good practices 
van groepen, kader en/of andere organisaties.

 ❙ 2.1.2a Chirojeugd Vlaanderen voorziet uit
wisseling over actuele thema’s die relevant 
zijn voor haar ploegen en werking, binnen de 
werking van de Chiroraad, verbondelijke uit
wisseling en corediweuitwisseling.

 ❙  Z   2.1.2b Chirojeugd Vlaanderen verza
melt en deelt via meerdere kanalen good 
practices van groepen, kader en/of andere 
organisaties over actuele thema’s die relevant 
zijn voor haar groepen en werking.
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IND 2.1.3 Jaarlijks rapporteert Chirojeugd Vlaan
deren over onderzochte thema’s en hoofdlijnen 
van de conclusies uit het onderzoek.

 ❙ 2.1.3a Chirojeugd Vlaanderen voert zelf 
 onderzoek.

 ❙ 2.1.3b Chirojeugd Vlaanderen volgt relevant 
onderzoek op.

 ❙ 2.1.3c Chirojeugd Vlaanderen is geabonneerd 
op relevante vakliteratuur.

O.D.  2.1.  Kosten Opbrengsten VTE
17.446,00 2.630,00

OD 2.2 DE VERZAMELDE KENNIS IS VLOT TOEGANKELIJK EN BEREIKT DE JUISTE 
DOELGROEP.
Chirojeugd Vlaanderen is een vat vol kennis. In 
deze beleidsperiode wenden we die kennis steeds 
beter aan en maken we ze toegankelijker. Zowel 
vrijwilligers als beroepskrachten moeten snel aan 
de juiste informatie geraken. Dat wil zeggen dat 
de kennis vlot vindbaar moet zijn én aan geboden 
wordt op maat van wie de informatie nodig heeft. 
Informatie voor leiding kan er bijvoorbeeld  anders 
uitzien dan informatie voor kaderleiding. We 
 maken werk van een beter overzicht van het uit
gebreide informatieaanbod van de Chiro.

  IND 2.2.1 Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
overzicht van het dienstverleningsaanbod op de 
website.

 ❙   2.2.1a Chirojeugd Vlaanderen updatet de 
informatie op de website en deelt zo kennis 
met haar leden en leiding.

 ❙    Z  2.2.1b Chirojeugd Vlaanderen optimali
seert de zoekfunctie op de website.

   IND 2.2.2 Chirojeugd Vlaanderen brengt jaar
lijks haar dienstverleningsaanbod onder de aan
dacht via een gepast mediakanaal.

 ❙   2.2.2a Chirojeugd Vlaanderen bezorgt 
jaarlijks aan het begin van het werkjaar alle 
 groepen een zending met relevante infor
matie.

 ❙   2.2.2b Chirojeugd Vlaanderen bezorgt jaar
lijks alle groepen een zending met relevante 
informatie naar aanleiding van het  bivak.

  IND 2.2.3 Chirojeugd Vlaanderen deelt  kennis 
en informatie met kader, leiding en aspi’s via 
doelgroepgerichte media. Ze rapporteert over 
de  gebruikte platformen en de frequentie van de 
kennisdeling.

 ❙  2.2.3a Chirojeugd Vlaanderen informeert 

en sensibiliseert leiding maandelijks via het 
magazine Dubbelpunt.

 ❙   2.2.3b Chirojeugd Vlaanderen laat keti’s 
en aspi’s kennismaken met de grote Chiro via 
haar platform Vlam.

 ❙  2.2.3c Chirojeugd Vlaanderen stuurt 
mailings met relevante informatie op maat 
van de doelgroep naar leiding en kader.

 ❙  Z   2.2.3d Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
specifiek communicatieaanbod voor groeps
leiding.

 Z   IND 2.2.4 Chirojeugd Vlaanderen doet in 
2023 een onderzoek naar haar doelgroepen en 
welke informatie die doelgroepen nodig hebben. 
Ze rapporteert op hoofdlijnen over de conclusies, 
en vervolgens jaarlijks over de implementatie van 
verbeteracties.

 ❙  Z   2.2.4a Chirojeugd Vlaanderen onder
zoekt in 2023 welke doelgroepen er zijn om te 
bereiken met haar communicatie.

 ❙  Z   2.2.4b Chirojeugd Vlaanderen onder
zoekt in 2023 welke informatie relevant en 
gewenst is voor die doelgroepen, welke 
 informatie de Chiro wil overbrengen en  welke 
kanalen het meest geschikt zijn om ener
zijds de informatie tot bij de doelgroepen te 
 brengen en anderzijds de informatievragen 
van de doelgroep tot bij de Chiro te krijgen.

 ❙  Z   2.2.4c Chirojeugd Vlaanderen gaat 
aan de slag met de conclusies en formuleert 
 verbeteracties.

 Z    IND 2.2.5 Er is in 2024 een platform om 
 kennis, informatie en werkvormen tussen kader
ploegen te delen en om samenhorigheid te 
 creëren.
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 ❙ 2.2.5a Chirojeugd Vlaanderen heeft voor 
kader ploegen een overzicht van de beschik
bare kennis, informatie en werkvormen.

 ❙  Z  2.2.5b Chirojeugd Vlaanderen onderzoekt 
in 2022 welk platform het meest geschikt 
is om kennis, informatie en werkvormen te 
 delen tussen kaderploegen.

 ❙  Z  2.2.5c Chirojeugd Vlaanderen ontwikkelt 
in 2023 een platform om kennis, informatie en 
werkvormen tussen kaderploegen te delen.

 ❙  Z  2.2.5d Chirojeugd Vlaanderen doet aan 
archiefopbouw en zorgt dat het archief raad
pleegbaar is voor kadervrijwilligers.

 Z  IND 2.2.6 We doen in de beleidsperiode twee 
 acties om groepen en kader te stimuleren om met 
interne kennis aan de slag te gaan.

 ❙  2.2.6a Chirojeugd Vlaanderen brengt de 
rijkdom van de kennis, informatie en werkvor
men onder de aandacht bij groepen en kader, 
via de nieuwsbrieven.

 ❙  2.2.6b Chirojeugd Vlaanderen koppelt 
maandelijks belangrijke informatie en beslui
ten van de Chiroraad terug naar haar kader
ploegen.

 ❙  2.2.6.c Chirojeugd Vlaanderen doet twee 
acties om het kader te stimuleren om met 
 interne kennis aan de slag te gaan.

O.D.  2.2.  Kosten Opbrengsten VTE
198.881,00 178.540,00 0,50

OD 2.3 CHIROJEUGD VLAANDEREN HEEFT EEN GESTROOMLIJNDE, DOORDACHTE 
EN DOELGROEPGERICHTE COMMUNICATIESTRATEGIE.
Chirojeugd Vlaanderen heeft een aantal jonge 
doelgroepen en moet dus mee zijn met de nieuw
ste ontwikkelingen op het gebied van communi
catie. Een doordachte communicatiestrategie op 
maat van die doelgroepen maakt een wereld van 
verschil. Daarbij hebben we zowel aandacht voor 
de manier waarop wij onze doelgroepen bereiken, 
als voor de manier waarop die doelgroepen ons 
bereiken. We verwachten van alle kaderploegen 
dat ze bij de dingen die ze organiseren en publi
ceren op voorhand nadenken over hoe ze erover 
zullen communiceren. Daarbij verliezen ze nooit 
de overkoepelende huisstijl, strategie en de Chiro
visie uit het oog.

 IND 2.3.1 Chirojeugd Vlaanderen communi
ceert via digitale kanalen. Ze rapporteert jaarlijks 
over de gebruikte kanalen en het aantal clicks en 
interacties op die kanalen.

 ❙  2.3.1a Chirojeugd Vlaanderen volgt de 
ontwikkelingen van sociale media en  andere 
 digitale kanalen op maat van haar doel
groepen op en past haar communicatie
strategie daaraan aan.

 Z    IND 2.3.2 Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
marketingbeleid en zet haar werking en aanbod in 
de kijker volgens de principes daarvan. Ze rappor
teert jaarlijks drie marketingcampagnes.

 ❙   2.3.2a Chirojeugd Vlaanderen zet jaar
lijks een bekendmakingscampagne op om 
onze organisatie bekend te maken bij zoveel 
 mogelijk kinderen en jongeren in Vlaanderen 
en Brussel.

 ❙   Z 2.3.2b Chirojeugd Vlaanderen zet 
 marketingcampagnes op voor haar evene
menten en cursussen.

 ❙    Z 2.3.2c Chirojeugd Vlaanderen zet nieuw 
en vernieuwd inhoudelijk aanbod zoveel mo
gelijk in de kijker door middel van doordachte 
marketing.

 ❙  2.3.2d Chirojeugd Vlaanderen heeft oog 
voor diverse beeldvorming in haar marketing 
en haar publicaties.

 IND 2.3.3 Chirojeugd Vlaanderen evalueert 
 minstens één keer in 20222025 haar antwoord
beleid. Ze rapporteert op de hoofdlijnen over de 
con clusies en verbeteracties.

 ❙   2.3.3a Chirojeugd Vlaanderen beant
woordt vragen die van stakeholders binnen
komen.

 ❙   2.3.3b Chirojeugd Vlaanderen evalueert 
en verbetert waar mogelijk haar antwoordbe
leid.
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 Z    IND 2.3.4 Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
nieuwe merkstrategie en een nieuwe huisstijl in 
2023.

 ❙  Z  2.3.4a Chirojeugd Vlaanderen werkt een 
nieuwe merkstrategie en nieuwe huisstijl uit 
die past binnen de overkoepelende merk
strategie van de Groep Chiro.

 ❙  Z  2.3.4b Chirojeugd Vlaanderen implemen
teert de nieuwe huisstijl in 2023 en laat die 
doorsijpelen in al haar geledingen. 

 ❙  Z  2.3.4c Chirojeugd Vlaanderen evalueert 
de nieuwe huisstijl en merkstrategie in 2025.

 Z   IND 2.3.5 Chirojeugd Vlaanderen neemt 
jaarlijks één initiatief om kaderploegen en be

roepskrachten te informeren over de communica
tiestrategie.

 ❙    2.3.5a Chirojeugd Vlaanderen ondersteunt 
kaderploegen bij het nadenken over hun 
communicatie om zo te komen tot gestroom
lijnde, doordachte en doelgroepgerichte 
communicatie voor hun aanbod en werking 
en voorziet daarvoor tools en informatie.

 ❙   2.3.5b Nationale kaderploegen en be
roepskrachten communiceren volgens de 
principes van de nationale communicatiestra
tegie.

 ❙  Z   2.3.5c Chirojeugd Vlaanderen vormt 
haar beroepskrachten op het vlak van com
municatie.

O.D.  2.3.  Kosten Opbrengsten VTE
122.154,00 1,50

OD 2.4 CHIROJEUGD VLAANDEREN BLIJFT INVESTEREN IN GOEDE 
 ADMINISTRATIEVE EN DIGITALE ONDERSTEUNING.
We maken het voor leiding zo makkelijk mogelijk 
om de nodige Chiroadministratie uit te voeren. We 
evolueren mee met onze tijd, investeren in onze 
website en onderzoeken hoe digitale mogelijk
heden onze werking kunnen optimaliseren.

IND 2.4.1 Chirojeugd Vlaanderen heeft onder
steunende diensten.

 ❙ 2.4.1a Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
 secretariaatsteam.

 ❙ 2.4.1b Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
boekhoudkundig team.

 ❙ 2.4.1c Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
 ITteam.

 ❙   2.4.1d Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
vormgevingsteam.

 ❙ 2.4.1e Door regelmatig overleg optimali
seert Chirojeugd Vlaanderen de werking van 
die diensten en de samenwerking tussen die 
diensten en het educatief team.

 ❙ 2.4.1f Chirojeugd Vlaanderen biedt haar 
groepen verzekerings en juridische onder
steuning.

IND 2.4.2 Het groepsadministratieplatform wordt  

verder geoptimaliseerd. Chirojeugd Vlaanderen 
rapporteert jaarlijks op hoofdlijnen over de opti
malisaties.

 ❙ 2.4.2a Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
groepsadministratieplatform en optimali
seert dat.

  IND 2.4.3. Chirojeugd Vlaanderen ontwikkelt 
tijdens de beleidsperiode een hedendaagse web
site, die aangepast is aan nieuwe digitale ontwik
kelingen.

 ❙ 2.4.3a Chirojeugd Vlaanderen evalueert 
haar huidige website op het vlak van  design, 
gebruiks vriendelijkheid en doelgroep gericht
heid.

 ❙   2.4.3b Chirojeugd Vlaanderen ontwikkelt 
een hedendaagse website die aangepast is 
aan de nieuwe digitale ontwikkelingen en 
 betrekt daarbij de nodige stakeholders.

IND 2.4.4 Chirojeugd Vlaanderen werkt verder 
aan een strategie voor het gebruik van digitale 
mogelijk heden. Ze rapporteert jaarlijks op hoofd
lijnen.

 ❙ 2.4.4a Chirojeugd Vlaanderen evalueert haar 
manier van werken via digitale platformen en 
stuurt bij.
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 ❙ 2.4.4b Chirojeugd Vlaanderen volgt op wel
ke digitale systemen het werk van beroeps
krachten en vrijwilligers faciliteren en maakt 
daar gebruik van.

 ❙ 2.4.4c Chirojeugd Vlaanderen engageert zich 
om bij te dragen aan het aanbod van Jeugd
werksites.

O.D.  2.4.  Kosten Opbrengsten VTE
1.192.540,00 16,88

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3

CHIROJEUGD VLAANDEREN ONDERSTEUNT EN BEGELEIDT 
HAAR GROEPEN
Onze Chirogroepen, daar doen we het voor. Om 
hen de juiste ondersteuning te bieden en te 
 kunnen  anticiperen op vragen willen we weten 
wat er leeft. Daarvoor schakelen we onze verbon
den en  gewesten in.

Om de kwaliteit van de werking te blijven garan
deren en de beweging te versterken, ondersteu
nen we kaderploegen en lokale groepen door hen 
Steun Op Maat te bieden. Die kwaliteitsonder
steuning zetten we de komende beleidsperiode 
verder. We steken extra energie in het versterken 
van vrijwilligers die groepen ondersteunen en be
geleiden. Aan klanken over grensoverschrijdend 
gedrag schenken we bijzondere aandacht, zowel 
bij het opvolgen ervan als bij het coachen van be
roepskrachten en vrijwilligers die daarmee bezig 
zijn.

In Antwerpen, Gent en Brussel worden de Chiro
groepen begeleid door onze stadswerkingen. Die 
 formule behouden we en we laten alles wat we 
daaruit leren nog veel sterker doorstromen naar 
de rest van de beweging. We zien dat de verande
ringsfactoren die aan de stad gelinkt zijn geleide
lijk  verschuiven naar de rest van Vlaanderen. Van 
die doorstroming maken we dus extra goed werk.

We blijven gaan voor onze droom waarbij Chiro
groepen een weerspiegeling zijn van de buurt. 
Het  diversiteitsonderzoek dat we in de vorige be
leidsperiode uitvoerden, leert ons dat Chirogroe
pen alsmaar diverser worden. Net daarom is het 
extra belangrijk om verder te borduren op de no
den en uit dagingen die dat diversiteitsonderzoek 
bloot legt, want werken aan diversiteit is nooit ‘af’.

OD 3.1 CHIROJEUGD VLAANDEREN WEET WAT ER LEEFT BIJ DE LOKALE GROEPEN 
EN SPEELT IN OP TENDENSEN.
Om goede ondersteuning te kunnen bieden, 
 moeten we weten wat onze groepen nodig 
 hebben en waar ze mee bezig zijn. Daar spelen 
gewesten en verbonden een zeer grote rol in. 
Verbonden blijven gewesten prikkelen om onze 
voelsprieten te zijn bij de lokale groepen. Verder 
zorgen we voor een goede informatiedoorstroom 
van de gewesten naar de verbonden.

Uit de binnenkomende SOMklanken filteren 
we tendensen. Vaak voorkomende problemen 
 belichten we in een Dubbelpunt of we spelen er 
op andere manieren op in. Onze GTPcijfers zijn 
aan een update toe. We gaan op zoek naar een 
 beter systeem dat relevant cijfermateriaal bevat. 

IND 3.1.1 Chirojeugd Vlaanderen rapporteert 
jaarlijks over het aantal thema’s die leven bij lokale 
groepen die op de Chiroraad en het Chiroforum 
komen en de opvolging van die thema ‘s.

 ❙ 3.1.1a De Agenda kijkt welke thema’s leven in 
de beweging aan de hand van de klanken die 
binnenkomen en plant die thema’s in op de 
Chiroraad en het Chiroforum.

 ❙ 3.1.1b De Agenda ziet erop toe dat de 
 thema’s opgenomen worden via de nationale 
 Planning.

  IND 3.1.2 Jaarlijks schrijft Dubbelpunt  minstens 
één editie die inspeelt op de actuele noden van de 
groepen.
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 ❙   3.1.2a Dubbelpunt gaat thematisch te 
werk om bepaalde tendensen uit te lichten.

 ❙   3.1.2b Dubbelpunt laat lokale groepen 
aan bod komen.

 Z  IND 3.1.3 Chirojeugd Vlaanderen onderzoekt 
minstens één actuele tendens in de Chiro en 
speelt daarop in.

 ❙ 3.1.3a Chirojeugd Vlaanderen analyseert 
SOMthema’s om tendensen in de Chiro te 
ontdekken.

 ❙  Z 3.1.3b Chirojeugd Vlaanderen breidt haar 
studiedienst uit die mee onderzoek voert naar 
tendensen in de Chiro.

 ❙   3.1.3c Chirojeugd Vlaanderen informeert 
gewesten en verbonden over tendensen die 
leven bij groepen en voorziet waar nodig 
 materiaal om daarop in te spelen.

  IND 3.1.4 Via laagdrempelige aanspreek punten 
houden verbonden een vinger aan de pols bij hun 
gewesten. Chirojeugd Vlaanderen rapporteert via 
welke systemen verbonden contact  houden met 
gewesten.

 ❙   3.1.4a Verbonden hebben een systeem 
 zodat ze aanspreekbaar zijn voor gewesten.

 ❙   3.1.4b Verbonden houden actief contact 
met hun gewesten.

 ❙   3.1.4c Jaarlijks werkt minstens één  verbond 
een methodiek uit om de vinger aan de pols 
te houden bij hun gewesten en deelt het die 
met andere verbonden.

   IND 3.1.5 Via laagdrempelige aanspreek punten 
houdt minstens een kwart van de  gewesten een 
vinger aan de pols bij hun groepen. Chirojeugd 
Vlaanderen rapporteert jaarlijks hoeveel  gewesten 
laagdrempelige aanspreekpunten  hebben.

 ❙   3.1.5a Gewesten hebben een systeem 
 zodat ze aanspreekbaar zijn voor groepen.

 ❙   3.1.5b Gewesten houden actief contact 
met hun groepen.

      Z  IND 3.1.6 Jaarlijks nemen vijf verbonden 
een initiatief om de werking van de SOMfichebak 
bekend te maken bij hun gewesten.

 ❙   3.1.6a De SOMfichebak is hét communi
catiemiddel over klanken bij groepen. Het 
wordt blijvend geoptimaliseerd.

 ❙   3.1.6b Verbonden ondersteunen  gewesten 
in SOMtrajecten met lokale groepen.

 Z   IND 3.1.7 Chirojeugd Vlaanderen onder
zoekt welk cijfermateriaal relevant is om aan 
 groepen, gewesten en verbonden aan te leveren 
en optimaliseert jaarlijks de manieren om rele
vante  cijfers aan groepen, gewesten en  verbonden 
aan te leveren.

 ❙ 3.1.7a Chirojeugd Vlaanderen onderzoekt 
een systeem om de GTPcijfers te vervangen.

 ❙ 3.1.7b Chirojeugd Vlaanderen rapporteert 
aan verbonden welke groepen moeilijk 
 bereikbaar zijn.

 ❙ 3.1.7c Chirojeugd Vlaanderen zoekt naar een 
systeem om groepen relevante cijfers mee te 
geven.

O.D.  3.1.  Kosten Opbrengsten VTE
410.684,00 5,55

OD 3.2 CHIROJEUGD VLAANDEREN BIEDT STEUN OP MAAT BIJ PROBLEMEN EN 
 VRAGEN, MET AANDACHT VOOR EEN DEGELIJKE EN AUTONOME WERKING.
Onze groepen hebben soms Steun Op Maat  nodig. 
We stimuleren onze gewesten om daar een rol in 
op te nemen, aanvullend op de belangrijke rol 
van verbonden en corediwe’s. Daarnaast kunnen 
onze groepen tijdens het weekend en gedurende 
de  zomermaanden altijd telefonisch een beroeps
kracht bereiken. Dankzij deze weekend en 
 bivakpermanentie kan er snel en adequaat hulp 

 geboden worden indien nodig. We willen een 
vangnet zijn voor onze groepen op de momenten 
dat zij dat nodig hebben. We zoeken samen met 
hen naar oplossingen binnen en buiten het eigen 
netwerk, met respect voor de autonomie van de 
groep.

   IND 3.2.1 Jaarlijks gaan verbonden en 
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 gewesten samen minstens 30 Steun Op Maat 
trajecten aan met een gewest of een lokale groep. 
Het gaat om trajecten over pedagogische kwes
ties die uit meerdere interventies bestaan.

 ❙    3.2.1a Bij een Steun Op Maatvraag van 
een groep schakelen we de juiste ploegen en 
partners in om een groep degelijk te helpen.

 ❙    3.2.1b Bij het ondersteunen van lokale 
groepen heeft Chirojeugd Vlaanderen oog 
voor de autonomie van de lokale groepen.

 ❙    3.2.1c Beroepskrachten bieden recht
streeks Steun Op Maat aan groepen in nood 
of crisissituaties.

 ❙    3.2.1d We hebben een uitgebreid gamma 
aan inhoud, tools en methodieken om SOM 
door verbonden en gewesten mogelijk te ma
ken.

 Z    IND 3.2.2 In de beleidsperiode werkt Chiro
jeugd Vlaanderen minstens één product uit om 
gewesten bewuster te maken van en te onder
steunen in hun SOMtaak.

 ❙  Z 3.2.2a In de beleidsperiode onderzoekt 
Chirojeugd Vlaanderen hoe ze informatie rond 
SOMwerking beter kan verzamelen en delen.

 ❙    3.2.2b Chirojeugd Vlaanderen maakt 
haar gewesten bewust van hun SOMtaak en 
 ondersteunt hen daar actief in.

   IND 3.2.3 Chirojeugd Vlaanderen heeft thema
tische ondersteuning voor groepen en rappor
teert jaarlijks over de thema’s waarvoor thema

tische onder steuning geboden wordt.

 ❙   3.2.3a Vragen die van Chirogroepen digi
taal binnenkomen, krijgen binnen twee werk
dagen een eerste antwoord en binnen twee 
weken een definitief antwoord.

 ❙    3.2.3b Via laagdrempelige aanspreek
punten in het kader vinden groepen hun 
weg naar ondersteuning.

 ❙   3.2.3c Chirojeugd Vlaanderen houdt in 
haar persbeleid rekening met het onder
steunen van groepen bij crisissituaties.

IND 3.2.4 Er is een weekend en bivak permanentie. 
Chirojeugd Vlaanderen rapporteert jaarlijks over 
het aantal vragen.

 ❙ 3.2.4a In de zomer en het weekend staat 
Chirojeugd Vlaanderen ook buiten de 
kantoor uren paraat voor haar groepen met 
een permanentie systeem.

IND 3.2.5 Chirojeugd Vlaanderen ondersteunt de 
groepen in het onderhouden en versterken van 
hun lokale netwerk en werkt daarvoor minstens 
één product uit.

 ❙ 3.2.5a Chirojeugd Vlaanderen werkt een tool 
uit om gewesten te informeren over welke lo
kale actoren een rol kunnen spelen in het net
werk van een lokale groep.

 ❙ 3.2.5.b Gewesten helpen groepen bij het 
 onderhouden en versterken van hun lokale 
netwerk.

O.D.  3.2.  Kosten Opbrengsten VTE
Zie OD 3.1

OD 3.3 CHIROJEUGD VLAANDEREN VERSTERKT WIE AAN STEUN OP MAAT DOET.
Groepen met een specifiek probleem Steun 
Op Maat bieden is niet altijd eenvoudig en we 
 kunnen niet verwachten dat elke kader vrijwilliger 
dat  zomaar kan. We geven vrijwilligers de kans 
om daar expertise in op te bouwen door hen 
 coaching, vorming en begeleiding aan te bieden. 
We kijken graag ook over het muurtje: hoe gaan 
andere organisaties daarmee om? We maken werk 
van uitwisseling.

   IND 3.3.1 De verbonden ondersteunen hun 

 gewesten via uitwisseling, vorming en bege
leiding. Chirojeugd Vlaanderen rapporteert jaar
lijks hoeveel gewesten er deelnemen aan uitwis
selings en vormingsmomenten.

 ❙    3.3.1a Verbonden organiseren uitwis
selings en/of vormingsmomenten voor 
 gewesten over de SOMtaak en thema’s die 
belangrijk zijn om groepen te ondersteunen.

   IND 3.3.2 Chirojeugd Vlaanderen ondersteunt 
haar verbonden en corediwe’s bij hun SOMtaak 
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met uitwisseling, vorming en/of begeleiding: jaar
lijks bereiken we deelnemers van alle verbonden.

 ❙    3.3.2a Chirojeugd Vlaanderen organiseert 
uitwisselingsmomenten voor verbonden, 
voor corediwe’s en voor gewesten over de 
SOMtaak en thema’s die belangrijk zijn om 
groepen te ondersteunen.

 ❙    3.3.2b We bieden specifieke coaching, 
begeleiding en vorming aan kaderleiding 

die Steun Op Maat biedt. We investeren in 
 mensen en leiden hen op, zodat ze groeien in 
hun begeleidingstaak.

IND 3.3.3 Jaarlijks nemen we deel aan minstens 
één uitwisselingsmoment met andere organi
saties.

 ❙ 3.3.3a We nemen deel aan externe 
uitwisselings momenten over SOMthema’s.

O.D.  3.3.  Kosten Opbrengsten VTE
31.185,00 0,50

OD 3.4 CHIROJEUGD VLAANDEREN HEEFT EEN INTEGRITEITSBELEID.
Wie te maken krijgt met een integriteits schending 
kan bij de Chiro terecht voor ondersteuning, waar
bij het goed functioneren van de Chirogroep 
 centraal staat, met respect voor alle betrokkenen. 
Chirojeugd Vlaanderen installeerde in de vorige 
beleidsperiode aanspreekpunten Integriteit (API) 
en ontwikkelde een integriteitsbeleid. We zetten 
dat beleid verder in de nieuwe beleids nota en 
bouwen verder aan een preventiebeleid. Onze 
vrijwilligers zijn geen hulpverleners, maar zijn 
toch vragende partij om de eerste ondersteuning 
te kunnen bieden bij integriteitsklanken. Daarom 
vormen we ons kader binnen dit thema.

IND 3.4.1 Chirojeugd Vlaanderen heeft aanspreek
punten Integriteit.

 ❙ 3.4.1a Er is minstens één lid van het educatief 
team opgeleid als API.

 ❙ 3.4.1b De ChiroAPI’s organiseren intervisie 
en/of nemen deel aan het intervisieaanbod.

IND 3.4.2 Chirojeugd Vlaanderen blijft haar inte
griteitsbeleid verder ontwikkelen en rapporteert 
jaarlijks over de ondernomen acties en eventuele 
bijsturingen.

 ❙ 3.4.2a Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
reactie beleid Integriteit.

 ❙  Z 3.4.2b Chirojeugd Vlaanderen werkt haar 

preventiebeleid verder uit op maat van de 
lokale groepen en voorziet handvatten voor 
haar groepen.

 Z IND 3.4.3 Chirojeugd Vlaanderen vormt 
en coacht haar kader over APIthema’s (pes
ten,  geweld en grensoverschrijdend gedrag) en 
 rapporteert jaarlijks het aantal vormingsmomen
ten.

 ❙  Z 3.4.3a Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
vormingsaanbod over integriteitsthema’s 
voor vrijwilligers.

 ❙  Z  3.4.3b Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
vormingsaanbod over integriteitsthema’s 
voor het educatief team.

 Z    IND 3.4.4 Chirojeugd Vlaanderen informeert 
en ondersteunt haar groepen in hun privacybeleid 
conform de GDPRwet. We rapporteren jaarlijks 
een stand van zaken over de ondernomen acties.

 ❙  Z   3.4.4a Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
publicatie voor groepen over GDPR.

 ❙  Z   3.4.4b Chirojeugd Vlaanderen  verspreidt 
tips en tricks over privacy.

 ❙  Z   3.4.4c Chirojeugd Vlaanderen ondersteunt 
groepen bij vragen over omgaan met privacy. 

O.D.  3.4.  Kosten Opbrengsten VTE
6.237,00 0,10
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OD 3.5 CHIROJEUGD VLAANDEREN HEEFT EXTRA AANDACHT VOOR GROEPEN DIE 
TE MAKEN KRIJGEN MET STEDELIJKE VERANDERINGSFACTOREN.
Groepen uit een stedelijke omgeving krijgen te 
kampen met specifieke omstandigheden en meer 
diverse doelgroepen. Onze drie stadswerkingen 
ondersteunen Chirogroepen in Antwerpen, Gent 
en Brussel. We verspreiden de kennis die zij daar 
opdoen geleidelijk aan ook in de rest van de 
 beweging. Want verstedelijking en de  uitdagingen 
die daarbij horen, zullen weldra voor grote delen 
van Vlaanderen van tel zijn. We sensibiliseren onze 
gewesters en verbonders om aandacht te  hebben 
voor veranderingsfactoren in hun omgeving, 
 zodat ze snel op de kar  kunnen springen en goede 
tips geven aan hun lokale groepen.

 IND 3.5.1 Wat Chirojeugd Vlaanderen leert uit 
experimenten en projecten van Chiro in een ste
delijke context moet doorstromen naar de rest van 
de beweging. Ze rapporteert jaarlijks de hoofdlij
nen over de genomen initiatieven.

 ❙    3.5.1a Chirojeugd Vlaanderen organi
seert uitwisseling over het thema stedelijke 
veranderings factoren.

   IND 3.5.2 Chirojeugd Vlaanderen heeft 
stadswerkingen en onderzoekt de mogelijk heden 
om in een andere centrumstad een nieuwe stads
werking op te richten. Ze rapporteert over de 
 resultaten van dat onderzoek.

 ❙    3.5.2a Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
stadswerking in Gent.

 ❙     3.5.2b Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
stadswerking in Antwerpen.

 ❙   3.5.2c Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
stadswerking in Brussel.

 ❙   Z 3.5.2d Chirojeugd Vlaanderen onder
zoekt in de beleidsperiode nieuwe opportuni
teiten om in een centrumstad een stads
werking op te richten in samenwerking met 
een lokaal bestuur.

   Z  IND 3.5.3 Chirojeugd Vlaanderen creëert 
bewustwording bij verbonds en gewestploegen 
over stedelijke veranderingsfactoren.

 ❙   Z   3.5.3a Chirojeugd Vlaanderen 
 ondersteunt alle verbonden en gewesten in 
het  herkennen van stedelijke veranderings
factoren.

 ❙   Z   3.5.3b Chirojeugd Vlaanderen onder
steunt verbonden en gewesten in  trajecten 
die gaan over stedelijke veranderings factoren.

 ❙   Z   3.5.3c Chirojeugd Vlaanderen 
werkt een workshop uit om gewesten te 
 versterken in het ondersteunen bij stedelijke 
veranderings factoren waar groepen mee te 
maken krijgen.

      IND 3.5.4 Chirojeugd Vlaanderen zet  jaarlijks 
in minstens één publicatie een  experiment of 
 project met betrekking tot ‘stedelijkheid’ in de 
kijker en heeft aandacht voor stedelijkheid in het 
beeldmateriaal dat ze gebruikt in haar communi
catie.

 ❙       3.5.4a Chirojeugd Vlaanderen heeft 
in haar communicatie aandacht voor de 
 stedelijke context.

 ❙       3.5.4b Chirojeugd Vlaanderen zet 
 publicaties, experimenten en projecten met 
betrekking tot stedelijkheid in de kijker.

O.D.  3.5.  Kosten Opbrengsten VTE
123.728,00 120.380,00 2,25

OD 3.6 CHIROJEUGD VLAANDEREN BIEDT ACTIEVE ONDERSTEUNING OM EEN 
 DIVERSE CHIRO IN DE PRAKTIJK WAAR TE MAKEN.
We willen dat alle kinderen en jongeren de kans 
krijgen om naar de Chiro te komen. We moti

veren onze leiding om leden te werven in  moeilijk 
 bereikbare doelgroepen. Dat levert resultaat 
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op: onze lokale groepen worden geleidelijk aan 
 diverser. De diversiteitsexperten van de Chiro 
staan hen bij met raad en daad en we infor meren 
groepen die diversiteitssubsidies willen aan
vragen. De Chiro heeft ook zelf een toegankelijk 
steunfonds.

Verder willen we dat iedereen de kans krijgt om 
 leiding te worden in onze beweging. We  bieden 
een Leiding Op Maattraject aan. We onder
steunen de lokale groepen die iemand uit zo’n 
 traject in hun leidingsploeg willen opnemen.

De toenemende diversiteit in onze groepen 
 vertaalt zich nog niet volledig naar de kader
ploegen. We werken extra aan diversiteit binnen 
het kader.

    IND 3.6.1 Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
 diversiteits plan en rapporteert jaarlijks over de 
belang rijkste acties die ze ondernam vanuit dat 
plan.

 ❙    3.6.1a Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
diversiteitsplan.

 ❙      Z  3.6.1b Chirojeugd Vlaanderen stimu
leert haar kaderploegen om na te denken 
over diversiteit in hun aanbod en ploeg.

 ❙     3.6.1c Chirojeugd Vlaanderen stimuleert 
groepen om na te denken over diversiteit 
in hun groep en omgeving en daarnaar te 
 handelen.

     Z IND 3.6.2 Chirojeugd Vlaanderen evalueert 
in de loop van de beleidsperiode haar tools om te 
werken aan diversiteit, stuurt bij waar nodig en 
rapporteert over de stand van zaken.

 ❙      Z  3.6.2a Chirojeugd Vlaanderen evalu
eert haar tools die ontwikkeld werden na het 
diversiteitsonderzoek.

 ❙      Z  3.6.2b Chirojeugd Vlaanderen stuurt 
haar tools die ontwikkeld werden na het 
diversiteits onderzoek bij waar nodig.

   IND 3.6.3 Chirojeugd Vlaanderen voert een 
proactief diversiteitsbeleid en werkt daarvoor met 
diversiteitsexperten.

 ❙       3.6.3a De diversiteitsexperten van 
Chirojeugd Vlaanderen maken hun onder
steuningsaanbod op het vlak van diversiteit 
bekend.

 ❙     3.6.3b Chirojeugd Vlaanderen rapporteert 
over het aantal groepen dat een beroep doet 
op de diversiteitsexperten.

   IND 3.6.4 Chirojeugd Vlaanderen informeert 
jaarlijks haar lokale groepen over subsidies om 
hun werking te ondersteunen op het vlak van 
diversiteit. Ze rapporteert hoe ze die informatie 
heeft verspreid en hoeveel groepen subsidies aan
vragen bij instanties met wie Chirojeugd Vlaande
ren in dat verband samenwerkt of contact heeft.

 ❙       3.6.4a Chirojeugd Vlaanderen infor
meert haar lokale groepen over diversiteits
subsidies.

 ❙     3.6.4b Chirojeugd Vlaanderen volgt op 
hoeveel groepen subsidies aanvragen bij 
 instanties waar ze mee in contact staat.

    Z  IND 3.6.5 Chirojeugd Vlaanderen voor
ziet bij elk aangevraagd Leiding Op Maattraject 
 onder steuning.

 ❙      Z  3.6.5a Chirojeugd Vlaanderen voor
ziet ondersteuning voor de cursusploeg en 
de deelnemer bij elk Leiding Op Maattraject 
waarbij de deelnemer op cursus gaat.

 ❙      Z  3.6.5b Chirojeugd Vlaanderen voorziet 
coaching voor de groep van de deelnemer 
aan het Leiding Op Maattraject en voor de 
deelnemer zelf, bij aanvang of ter versterking 
van het leidingsengagement.

    IND 3.6.6 Chirojeugd Vlaanderen helpt lokale 
groepen om te werken aan diversiteit door  middel 
van het fonds Chiro Voor Chiro en rapporteert 
jaarlijks over het aantal aanvragen en het aantal 
groepen dat middelen ontvangt.

 ❙    3.6.6a Chirojeugd Vlaanderen biedt lokale 
groepen de mogelijkheid gebruik te maken 
van middelen uit het Chiro Voor Chirofonds.

 ❙      3.6.6b Chirojeugd Vlaanderen zet 
Chiro Voor Chiro jaarlijks in de kijker om 
meer  groepen te bereiken die ondersteuning 
 kunnen gebruiken.

 ❙      3.6.6c Chirojeugd Vlaanderen zet Chiro 
Voor Chiro jaarlijks in de kijker om meer 
 groepen te bereiken die Chiro Voor Chiro van
uit de solidariteitsgedachte financieel willen 
steunen.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 4

CHIROJEUGD VLAANDEREN SPEELT
Chirojeugd Vlaanderen speelt. Dat klinkt als de 
evidentie zelve, maar toch zetten we dat als een 
speerpunt in onze beleidsnota. We merken dat 
‘ruimte om te spelen’ soms onder druk staat, 
 zowel fysieke ruimte als mentale ruimte. We 
 bieden  ondersteuning om te zorgen dat leiding 
vol doende tijd overhoudt om plezante activi
teiten voor te bereiden. Onze leiding mag zich 
niet  verliezen in administratieve lasten. Daarnaast 
blijven we ijveren voor degelijke lokalen en vol
doende speelruimte voor onze groepen.

Spelen is niet alleen iets voor leden. We zetten in 
de volgende beleidsperiode al onze leiding en al 
onze kadervrijwilligers nog meer aan tot spelen! 
Spelen is voor ons een evidentie. We kunnen het 
goed en hebben er enorm veel kennis over. We 
inspireren onze groepen tot spelen en dagen hen 
uit om onder andere creatief, duurzaam, risicovol 
en expressief te spelen. We ontsluiten ons spel
aanbod in een geüpdatete spelendatabank.

OD 4.1 CHIROJEUGD VLAANDEREN PLAATST SPELEN CENTRAAL.
Spelen loopt als een rode draad door onze  werking. 
Dat zie je onder andere aan onze communi
catiestijl. Uit het Grote Chiroonderzoek bleek 
dat leiding vaak meer tijd steekt in kas activiteiten 
organi seren en administratieve rompslomp af
handelen dan in activiteiten voorbereiden. Daar 
willen we iets aan doen, want dat kan echt niet de 
bedoeling zijn. We zien zelfs dat binnen het Chiro
kader spelen meer en meer naar de achtergrond 
geschoven is. Daarom zetten we spelen voor het 
kader ook weer op de voorgrond en verspreiden 
we daarvoor good practices.

IND 4.1.1 Chirojeugd Vlaanderen communiceert 
jaarlijks op minstens drie speelse manieren.

 ❙   4.1.1a Chirojeugd Vlaanderen communi
ceert waar en wanneer het past op een 
 speelse manier.

 ❙   4.1.1b Chirojeugd Vlaanderen kiest jaar
lijks drie projecten uit waarover ze op een 
speelse manier communiceert.

IND 4.1.2 Chirojeugd Vlaanderen onderzoekt 
 pistes om groepen te ondersteunen om tijd te 
vrijwaren voor spelen en voor de voorbereiding 
daarvan.

 ❙    Z 4.1.2a Chirojeugd Vlaanderen  verspreidt 
tips en tricks naar leidingsploegen voor 
 efficiënte kasacties.

 ❙ 4.1.2b Chirojeugd Vlaanderen streeft mee 
met jeugdwerk en beleidspartners naar 
jeugdbeleid waardoor de administratieve 
 lasten van groepen verminderen.

 ❙    Z 4.1.2c Chirojeugd Vlaanderen infor
meert en ondersteunt groepen om admini
stratieve taken zo eenvoudig mogelijk te 
 maken.

IND 4.1.3 Chirojeugd Vlaanderen doet jaarlijks 
twee acties om spelen te stimuleren in het kader.

 ❙ 4.1.3a We zorgen dat er op Chirocursussen 
voldoende aandacht en ruimte is voor spelen.

 ❙ 4.1.3b Chirojeugd Vlaanderen stimuleert 
kader ploegen om spelen aan bod te laten 
 komen in vorming, evenementen, momentjes 
en hun eigen werking.

 ❙ 4.1.3c Chirojeugd Vlaanderen verspreidt 
 goede voorbeelden van spelen door het 
 kader naar alle kaderploegen.

O.D.  4.1.  Kosten Opbrengsten VTE
12.474,00 0,20
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OD 4.2 CHIROJEUGD VLAANDEREN DAAGT LEIDING UIT OM CREATIEF BEZIG TE ZIJN 
MET SPELEN.
Onze leiding speelt heel veel met de leden of 
 onderling en ze bedenken knotsgekke spelen. 
Maar er zijn veel aspecten aan ‘spelen’ en die 
zetten ze nog niet allemaal in. Door tijdsgebrek 
of omdat ze niet beseffen hoeveel fantastische 
 dingen je kan aanreiken door te spelen. Daarom 
promoten we duurzaam, risicovol en expressief 
spelen en verspreiden we onze expertise hierover.

 Z   IND 4.2.1 Chirojeugd Vlaanderen verspreidt 
drie keer per jaar een goed voorbeeld van duur
zaam spelen naar haar groepen.

 ❙  Z   4.2.1a Alle spelen die Chirojeugd Vlaan
deren zelf maakt en/of verspreidt, zijn zo 
duurzaam mogelijk.

 ❙  Z  4.2.1b Chirojeugd Vlaanderen voorziet 
altijd duiding bij goede voorbeelden van 
duurzaam spelen.

 Z   IND 4.2.2 Chirojeugd Vlaanderen  moedigt 
leiding aan om op een verantwoorde manier 
risico vol te spelen en organiseert daarvoor jaar
lijks minstens één communicatieactie én een 
vormings moment.

 ❙  Z   4.2.2a Chirojeugd Vlaanderen brengt de 
meerwaarde van risicovol spelen jaarlijks met 
een communicatieactie onder de aandacht

 ❙ 4.2.2b Chirojeugd Vlaanderen biedt avon
tuurlijke workshops aan.

 ❙  Z   4.2.2c Chirojeugd Vlaanderen verspreidt 
goede voorbeelden van risicovol spelen en 
geeft daar duiding bij.

IND 4.2.3 Chirojeugd Vlaanderen moedigt leiding 
aan om expressief te spelen en organiseert daar
voor jaarlijks minstens één communicatieactie én 
een vormingsmoment.

 ❙ 4.2.3a Chirojeugd Vlaanderen geeft work
shops over expressieve en creatieve spelen.

 ❙   4.2.3b Chirojeugd Vlaanderen verspreidt 
goede voorbeelden van expressief spelen en 
geeft daar duiding bij.

 ❙ 4.2.3c Chirojeugd Vlaanderen zet haar visie 
op expressie minstens één keer in de verf ge
durende de beleidsperiode.

O.D.  4.2.  Kosten Opbrengsten VTE
16.555,00 4.000,00 0,15

OD 4.3 RUIMTE OM TE SPELEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IS VOOR 
CHIROJEUGD VLAANDEREN EEN PRIORITEIT.
Chirojeugd Vlaanderen speelt. Dat hebben we 
al vaker gezegd. Maar we moeten er goed over 
 waken dat dat mogelijk blijft. Onze leiding heeft 
voldoende ruimte nodig om het spelen te  kunnen 
garanderen, zowel fysieke ruimte als mentale. 
In de volgende beleidsperiode brengen we de 
lokalen situatie van onze groepen in beeld.

Het absolute hoogtepunt van een speels Chiro
jaar is het bivak. We dragen ons steentje bij opdat 
al onze groepen goed ontvangen worden in de 
 gemeente waar ze op kamp gaan.

 
 
 

IND 4.3.1 Chirojeugd Vlaanderen heeft 850 
 groepen die jaarlijks op bivak gaan.

 ❙   4.3.1a Chirojeugd Vlaanderen informeert 
bivakgemeenten over welke groepen in hun 
gemeente op bivak komen.

 ❙ 4.3.1b Chirojeugd Vlaanderen weegt mee op 
het lokaal en regionaal beleid rond het op
timaal ontvangen van jeugdgroepen in de 
 zomer.

  IND 4.3.2  Chirojeugd Vlaanderen zet het 
 belang van spelen in de verf en brengt dat min
stens één keer per jaar onder de aandacht in de 
pers.
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 ❙ 4.3.2a Chirojeugd Vlaanderen engageert zich 
in het samenwerkingsverband Goe Gespeeld.

 ❙   4.3.2b Chirojeugd Vlaanderen moedigt 
groepen aan om te spelen in de buurt.

IND 4.3.3 Chirojeugd Vlaanderen brengt de 
lokalen situatie van alle groepen in beeld tegen 
2025 en blijft zich ondertussen inzetten voor 
 degelijke lokalen en voldoende speelruimte voor 
alle Chirogroepen.

 ❙   4.3.3a Chirojeugd Vlaanderen deelt inspi
rerende voorbeelden van lokalengebruik en/

of aanpassingen.

 ❙ 4.3.3b Chirojeugd Vlaanderen oefent druk uit 
bij burgerlijke en kerkelijke overheden met 
het oog op degelijke lokalen voor alle Chiro
groepen.

 ❙  Z 4.3.3c Chirojeugd Vlaanderen onderzoekt 
de lokalensituatie van al haar groepen.

 ❙ 4.3.3d Het aanspreekpunt Lokalen en de com
missie Jeugdbeleid ondersteunen  groepen 
met vragen en problemen in verband met 
 lokalen en speelruimte.

O.D.  4.3.  Kosten Opbrengsten VTE
31.185,00 0,50

OD 4.4 CHIROJEUGD VLAANDEREN ONTWIKKELT EN OPTIMALISEERT HAAR 
KENNISCENTRUM EN AANBOD OVER SPELEN.
Onze leden doorlopen een aantal afdelingen, van 
ribbels tot en met aspi’s. Elke leeftijd heeft zijn 
 eigen charmes en specifieke kenmerken. Al de 
 expertise daarover vatten we samen in onze ‘groei
lijnen’ en we bieden een aangepast spelaanbod 
aan. In een spelendatabank verzamelen we zoveel 
mogelijk spelen. Niet alleen de leeftijd moet een 
zoekterm zijn, ook toegankelijkheid, het risicovol 
karakter en de mate van expressie, kortom: andere 
elementen van spelen die wij belangrijk vinden.

IND 4.4.1 Chirojeugd Vlaanderen heeft een vrij
willigersploeg die maandelijks samenkomt en die 
visie en praktijken op het vlak van spelen in het 
algemeen uitwerkt.

 ❙  Z 4.4.1a Chirojeugd Vlaanderen zet haar 
 visie op spelen om in de praktijk.

 ❙ 4.4.1b Chirojeugd Vlaanderen brengt jaarlijks 
diverse spelmethodieken naar leiding.

 Z IND 4.4.2 Chirojeugd Vlaanderen past haar 
groeilijnen aan naar de huidige tijdsgeest, 
 verwerkt die vernieuwde groeilijnen in haar 
 aanbod en  rapporteert daarover.

 ❙  Z   4.4.2a Chirojeugd Vlaanderen updatet 
de afdelingsboeken, zowel inhoudelijk als 
vormelijk, naar een hedendaags concept. 

 ❙  Z 4.4.2b Chirojeugd Vlaanderen past de 
groeilijn aan naar de huidige tijdgeest, onder 
andere op het vlak van seksualiteit, zingeving 
en sociale media.

 ❙  Z   4.4.2c Chirojeugd Vlaanderen brengt de 
aangepaste groeilijn thematisch naar leiding.

 Z   IND 4.4.3 Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
toegankelijke spelendatabank

 ❙  Z   4.4.3a Chirojeugd Vlaanderen onder
zoekt de mogelijkheden om een nieuwe 
spelendata bank te maken in samenwerking 
met partners.

 ❙   4.4.3b Alle Dubbelpuntspelen komen in 
de spelendatabank.

 ❙  Z    4.4.3c Chirojeugd Vlaanderen  ontwikkelt 
een leidraad om nieuwe en bestaande spelen 
zo toegankelijk mogelijk te maken.

 ❙  Z     4.4.3d Chirojeugd Vlaanderen 
 ontwikkelt een tool om al bestaande en 
 nieuwe spelen te screenen op racisme en 
stereo typen.

 ❙  Z   4.4.3e De spelendatabank heeft 
de mogelijk heid om zoekopdrachten te 
 specifiëren naar toegankelijkheid, risicovol 
karakter en mate van expressie.
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 ❙  Z   4.4.3f Chirojeugd Vlaanderen maakt de 
spelendatabank bekend bij leiding.

 ❙  Z   4.3.3g Chirojeugd Vlaanderen voegt 

 inspiratie voor spelen en themamomentjes op 
cursus toe aan de databank en moedigt cur
susploegen aan om goede voorbeelden toe te 
voegen en te gebruiken.

O.D.  4.4.  Kosten Opbrengsten VTE
19.237,00 0,10

OD 4.5 CHIROJEUGD VLAANDEREN SPEELT OP HAAR EVENEMENTEN.
We brengen regelmatig leiding samen tijdens 
evene menten en daar moet spelen een plaats 
 krijgen. We zien dat niet als een leuk intermez
zo, maar als een essentieel onderdeel van onze 
evene menten. Op die manier dragen we namelijk 
onze visie op spelen uit en inspireren we zo onze 
leiding.

IND 4.5.1 Chirojeugd Vlaanderen verwerkt 
 minstens één spelmoment in elk nationaal evene
ment.

 ❙ 4.5.1a Chirojeugd Vlaanderen zet met spel
momenten en een speelse aanpak op natio
nale evenementen deelnemers aan tot spelen 
en zet daarmee het belang van spelen in de 
kijker.

 ❙ 4.5.1b Chirojeugd Vlaanderen inspireert de 
deelnemers op evenementen met nieuwe 
vormen van spelen.

 ❙ 4.5.1c Chirojeugd Vlaanderen draagt op na
tionale evenementen haar visie op spelen uit 
in de speelmomenten die daar georganiseerd 
worden.

IND 4.5.2 Op Krinkel voorzien we minstens vijf 
verschillende soorten spelen die in totaal goed 
zijn voor minstens 1000 spelmomenten tijdens 
Krinkel.

 ❙ 4.5.2a De werkgroep Krinkel coördineert het 
spelaanbod op Krinkel en betrekt daar meer
dere ploegen bij.

 ❙ 4.5.2b Op Krinkel organiseert Chirojeugd 
Vlaanderen minstens één spelmoment voor 
3000 deelnemers.

 ❙ 4.5.2c De dagklapper van Krinkel zal bestaan 
uit een aaneenrijging van spelen en speelse 
activiteiten.

O.D.  4.5.  Kosten Opbrengsten VTE
16.393,00

OD 4.6 CHIROJEUGD VLAANDEREN CREËERT INSPIRERENDE SPELEN
Wat maakt een spel echt goed? De meningen daar
over zijn ongetwijfeld verdeeld. Bij de Chiro heb
ben we veel steengoede spelmakers. We  maken er 
daarom een erezaak van om meermaals per jaar 
onze groepen te inspireren met goede kanten
klare spelen, al dan niet rond een maat schappelijk 
 relevant thema. In Dubbelpunt staan zowel uitge
werkte spelen als losse ideeën voor spelen waar
mee de leiding aan de slag kan.

  IND 4.6.1 Chirojeugd Vlaanderen maakt jaar
lijks minstens drie spelen binnen een maatschap
pelijk thema en verspreidt die.

 ❙    4.6.1a We maken minstens één keer per 
jaar een jongerenspel in samenwerking met 

Broederlijk Delen of Welzijnszorg.

 ❙      4.6.1b We verspreiden jaarlijks minstens 
twee inspirerende spelen over een maat
schappelijk relevant thema.

  IND 4.6.2 Chirojeugd Vlaanderen verspreidt 
elke maand uitgewerkte spelen naar leiding via 
Dubbelpunt, samen goed voor minstens 45  spelen 
per jaar.

 ❙   4.6.2a Chirojeugd Vlaanderen verspreidt 
maandelijks uitgewerkte spelen via Dubbel
punt, met een focus op spelen per afdeling.

 ❙   4.6.2b Chirojeugd Vlaanderen verspreidt 
één keer per jaar minstens drie kantenklare 
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afdelingsspelen naar alle groepen.

 ❙   4.6.2c Chirojeugd Vlaanderen inspireert 

via Dubbelpunt haar leiding om ook met de 
leidingsploeg te spelen.

O.D. 4.6.  Kosten Opbrengsten VTE
Zie OD 2.2 0,25

STRATEGISCHE DOELSTELLING 5

CHIROJEUGD VLAANDEREN BOUWT VANUIT DE 
CHIRODROOM MEE AAN EEN SAMENLEVING VOOR ALLE 
KINDEREN EN JONGEREN. 
Bij de term ‘Chirodroom’ hoort een aanzienlijk 
deel van onze leiding het in Keulen donderen. 
Toch  werken ze er allemaal aan. Alle Chirogroepen 
brengen tenslotte kinderen en jongeren uit hun 
buurt bij elkaar, ongeacht hun sociale of culture
le achtergrond en ongeacht hun fysieke of intel
lectuele capaciteiten. Ze laten hen samen spelen 
en nieuwe ervaringen opdoen, leren de kinderen 
samenwerken en samenleven, en bieden hen 
een bredere kijk op zichzelf en de wereld. Een be
ter voorbeeld van de concrete invulling van de 
Chirodroom is er niet.

Vanuit de nationale koepel proberen we de Chiro
methoden wat meer te verankeren in de volledige 

samen leving. Dat doen we onder andere door de 
Chirovisie te verspreiden via relevante opiniestuk
ken en werk te maken van vertegenwoordigingen 
om structureel mee te werken aan beleid op ver
schillende niveaus. In de samenleving wordt de 
stem van kinderen en jongeren niet overal mee
genomen. De Chiro bouwt vanuit haar identiteit 
en missie aan een samenleving waar kinderen en 
jongeren én hun rechten centraal staan.

We vergroten onze kennis door experimenten 
rond maatschappelijke thema’s op te zetten of er
aan mee te werken en de positieve resultaten te 
verankeren in onze dagelijkse werking.

OD 5.1 CHIROJEUGD VLAANDEREN ZET MAATSCHAPPELIJK RELEVANTE THEMA’S 
DIE LEVEN IN DE BEWEGING EN/OF BIJ DE JEUGD OP DE POLITIEKE EN PUBLIEKE 
AGENDA.
De Chiro wil op een positieve manier wegen op 
het beleid en op de samenleving. Dat realiseren we 
door deel uit te maken van overleg platformen en 
door goed samen te werken met andere (jeugd
werk)organisaties. We blijven daar in de komende 
beleidsperiode daarom echt aan werken, want op 
die manier zetten we thema’s die leven in onze 
 beweging en/of de maatschappij op de agenda.

IND 5.1.1 Chirojeugd Vlaanderen neemt deel aan 
diverse overlegplatformen en zet daar thema’s op 
de agenda. Ze rapporteert jaarlijks over de aan
gekaarte thema’s.

 ❙ 5.1.1a Chirojeugd Vlaanderen neemt jaar
lijks deel aan diverse overlegplatformen om 
 thema ‘s die betrekking hebben op de Chiro 
aan te kaarten.

 ❙ 5.1.1b De Chiro werkt, deelt en leert samen 
met andere (jeugdwerk)organisaties om via 
samenwerking en intervisie meer impact 
te genereren op beleid voor kinderen en 
 jongeren.

  IND 5.1.2 Chirojeugd Vlaanderen verspreidt 
jaarlijks minstens drie persberichten en/of opinie
stukken om de Chirovisie te verspreiden en/of om 
thema’s aan te kaarten.

 ❙ 5.1.2a Chirojeugd Vlaanderen betrekt de 
Chiroraad en het Chiroforum bij het innemen 
van standpunten.

 ❙ 5.1.2b Chirojeugd Vlaanderen neemt in 
het maatschappelijk debat standpunten 
in  volgens de Chirovisie en geeft actief het 
 goede voorbeeld.



Chirojeugd Vlaanderen | Beleidsnota 2022-2025

30

 ❙   5.1.2c Chirojeugd Vlaanderen schrijft jaar
lijks persberichten en opiniestukken om de 
Chirovisie te verspreiden en/of om thema’s 
aan te kaarten.

IND 5.1.3 Chirojeugd Vlaanderen zit met 
 meerdere politieke partijen jaarlijks minstens één 
keer  samen.

 ❙ 5.1.3a Chirojeugd Vlaanderen probeert te 
wegen op het beleid door te overleggen met 
politieke partijen.

 ❙   5.1.3b Chirojeugd Vlaanderen schrijft een 
memorandum voor de Vlaamse, federale, Eu
ropese en gemeenteraadsverkiezingen en 
brengt dat onder de aandacht bij politieke 
partijen.

O.D. 5.1.  Kosten Opbrengsten VTE
1.400,00

OD 5.2 CHIROJEUGD VLAANDEREN VERTOLKT DE STEM VAN KINDEREN EN 
JONGEREN. 

We laten de stem van kinderen en jongeren sterk 
horen. Het is immers een doelgroep die nog niet 
zo mondig is en (door de beleidsmakers) soms 
over het hoofd wordt gezien. We komen niet al
leen op voor onze eigen achterban maar voor álle 
kinderen en jongeren. We proberen het beleid 
gunstig te beïnvloeden om kinderen en jongeren 
een zo aangenaam mogelijke jeugd te bezorgen. 

IND 5.2.1 Chirojeugd Vlaanderen rapporteert in 
de beleidsperiode over de thema’s waarbij ze aan 
beleidsbeïnvloeding gedaan heeft.

 ❙ 5.2.1a Chirojeugd Vlaanderen vertolkt de 
stem van haar achterban én van alle kinderen 
en jongeren. Ze baseert zich daarvoor op (het 
Grote Chiro)onderzoek en klanken die bin

nenkomen.

 ❙ 5.2.1b Chirojeugd Vlaanderen bouwt aan 
een politiek netwerk van beleidsmakers en 
belanghebbenden om in dialoog te gaan 
over beleidsthema’s die kinderen en jongeren 
aanbelangen.

 ❙ 5.3.2c Chirojeugd Vlaanderen laat het Net
werk Vrienden van de Chiro groeien, onder
houdt het en zet het in om mee aan maat
schappelijke thema ’s te werken.

 ❙   5.2.1d Chirojeugd Vlaanderen zet acties op 
of neemt deel aan acties over actuele jeugd(
beleids)thema’s die gericht zijn op politici, be
leidsmakers en/of Chirogroepen.

 

O.D. 5.2.  Kosten Opbrengsten VTE
13.337,00 20.000,00 0,10

OD 5.3 CHIROJEUGD VLAANDEREN BOUWT ACTIEF MEE AAN EEN LOKAAL, 
VLAAMS, FEDERAAL EN EUROPEES JEUGD EN KINDERRECHTENBELEID.
Als grootste jeugdbeweging nemen we onze ver
antwoordelijkheid. We engageren ons om mee te 
bouwen aan een sterk jeugd en kinderrechten
beleid in Vlaanderen en Brussel. We doen dat niet 
alleen, we werken samen met andere jeugdbewe
gingen en engageren ons bij De Ambrassade. Kin
derrechten zitten verweven in onze werking, we 
zullen altijd op de barricaden staan om ze te ver
dedigen als dat nodig is. Een andere blijvende be
zorgdheid is het lokaal jeugdbeleid. Dat is minder 
stevig verankerd dan vroeger en we ondersteunen 
onze groepen om dat toch te blijven uitbouwen. 

We beseffen hoeveel invloed lokaal beleid heeft 
op de werking van onze groepen.

IND 5.3.1 Chirojeugd Vlaanderen neemt deel aan 
een samenwerkingsverband met andere jeugdbe
wegingen (JOS), met wie ze één gezamenlijke ac
tie doet in de loop van de beleidsperiode.

 ❙ 5.3.1a Chirojeugd Vlaanderen zit mee in de 
stuurgroep van de Dag van de Jeugdbewe
ging en inspireert van daaruit mee lokale ac
ties.
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IND 5.3.2 Chirojeugd Vlaanderen is vertegen
woordigd op minstens 75 procent van de bijeen
komsten van de commissie Jeugdwerk en van de 
bijeenkomsten van de werkgroepen waarin ze 
zich engageert bij De Ambrassade.

 ❙    5.3.2a Chirojeugd Vlaanderen is verte
genwoordigd in nationale vergaderingen die 
betrekking hebben op het jeugdbeleid of het 
jeugdwerk.

 ❙  Z 5.3.2b Chirojeugd Vlaanderen neemt één 
keer in de beleidsperiode haar vertegenwoor
digingen onder de loep, en bekijkt daarbij 
welke vertegenwoordigingen nog relevant 
zijn op om te nemen en welke opportunitei
ten we nog zien in het opnemen van nieuwe 
vertegenwoordigingen.

 ❙ 5.3.2c Chirojeugd Vlaanderen streeft ernaar 
om vertegenwoordigd te zijn in de Vlaamse 
Jeugdraad.

IND 5.3.3 Chirojeugd Vlaanderen engageert zich 
jaarlijks bij Bataljong. Ze rapporteert over het aan
tal bijeenkomsten.

 ❙ 5.3.3a Chirojeugd Vlaanderen engageert zich 
in de raad van bestuur en de algemene ver
gadering van Bataljong en bekijkt jaarlijks of 
er werkgroepen zijn waarin ze zich engageert.

IND 5.3.4 Chirojeugd Vlaanderen werkt mee aan 
Europees en internationaal jeugd en kinderrech
tenbeleid. Ze rapporteert elk jaar over het aantal 
vertegenwoordigingen.

 ❙ 5.3.4a Chirojeugd Vlaanderen is vertegen
woordigd op alle vergaderingen van de Fim
cap.

 ❙ 5.3.4b Chirojeugd Vlaanderen is vertegen
woordigd in internationale vergaderingen 
die betrekking hebben op jeugdbeleid of het 
jeugdwerk.

 ❙  Z 5.3.4c Chirojeugd Vlaanderen grijpt het 
Belgische voorzitterschap van de Europese 
Unie in 2024 aan om jeugdbeleid in de kijker 
te zetten.

IND 5.3.5 Chirojeugd Vlaanderen is lid van de Kin
derrechtencoalitie en werkt mee aan het vierjaar
lijks rapport.

 ❙    5.3.5a Chirojeugd Vlaanderen engageert 
zich in de Kinderrechtencoalitie en werkt mee 
aan het Rapport Kinderrechten (één keer in de 
beleidsperiode).

IND 5.3.6 Chirojeugd Vlaanderen werkt mee aan 
lokaal jeugdbeleid. Ze rapporteert jaarlijks over de 
ondernomen acties.

 ❙   5.3.6a Chirojeugd Vlaanderen voorziet 
jaarlijks communicatie en informatie gericht 
aan lokale jeugdambtenaren en zet hierbij 
een of meerdere thema’s in de kijker.

 ❙ 5.3.6b Chirojeugd Vlaanderen voorziet work
shops en informeert over het thema lokaal 
jeugdbeleid.

 ❙ 5.3.6c Chirojeugd Vlaanderen sensibiliseert 
Chirogroepen over het belang van partici
patie en van hun stem te laten horen, onder 
 andere via de lokale jeugdraad.

 ❙ 5.3.6d Chirojeugd Vlaanderen engageert 
zich in samenwerkingsverbanden rond lokaal 
jeugdbeleid binnen de sector.

O.D. 5.3.  Kosten Opbrengsten VTE
85.400,00 1,35

OD 5.4 CHIROJEUGD VLAANDEREN ZET EXPERIMENTEN OP OVER 
MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S.
We kunnen het ons niet permitteren om vast 
te roesten. De samenleving verandert en dus 
 moeten wij mee evolueren. We moeten altijd 
openstaan voor nieuwe dingen en de vinger aan 
de pols houden van maatschappelijke thema’s. 
 Indien mogelijk starten we met nieuwe experi
menten in de hoop nieuwe en waardevolle din

gen te  kunnen  integreren in onze werking. Op die 
 manier blijven we ook onze eigen werking, tradi
ties en  gewoontes in vraag stellen.

IND 5.4.1 Chirojeugd Vlaanderen zet experi
menten op.

 ❙    5.4.1a Chirojeugd Vlaanderen onderzoekt 
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op welke terreinen nieuwe experimenten 
mogelijk zijn en voorziet daarvoor de nodige 
ruimte. We focussen in die experimenten op 
kinderen en jongeren die anders de weg naar 
de Chiro moeilijker vinden.

 ❙    5.4.1b Chirojeugd Vlaanderen ondersteunt 
stadswerkingen, gewesten en  verbonden 
die een nieuwe (vorm van) Chiro(groep) 
 oprichten. Bij het opstarten van nieuwe 
 groepen hebben we er extra aandacht voor 
om een afspiegeling te zijn van de buurt.

 ❙  Z    5.4.1c Chirojeugd Vlaanderen staat 
open voor structurele samenwerkingen met 
andere organisaties en gaat actief op zoek 
naar raakvlakken.

IND 5.4.2 Chirojeugd Vlaanderen consolideert 
de voorgaande experimenten in doorlopende 
 thema’s.

 ❙    5.4.2a Jaarlijks maken 70 groepen  Iedereen 
Mee Op Kamp (IMOK) mogelijk. Daarbij 
 krijgen ze ondersteuning van de verbonden.

 ❙    5.4.2b Chirojeugd Vlaanderen stimuleert 
lokale samenwerkingen in het kader van 
IMOK.

 ❙   5.4.2c Chirojeugd Vlaanderen stimuleert 
haar groepen om hun ecologische voet
afdruk te verkleinen door informatie aan te 
 reiken over hoe ze daaraan kunnen werken in 
 verschillende aspecten van hun werking.

O.D. 5.4.  Kosten Opbrengsten VTE
15.593,00 0,15

OD 5.5 CHIROJEUGD VLAANDEREN INSPIREERT HAAR GROEPEN EN ZICHZELF 
OM DE CHIRODROOM WAAR TE MAKEN.
We liggen als organisatie wakker van kleine en 
grote maatschappelijke thema’s, en we inspireren 
onze groepen om mee op de kar te springen. Op 
de Chiroraad keuren we jaarlijks heel wat visie 
teksten goed. In de komende beleidsperiode 
 stimuleren we kaderploegen om die visie nog 
meer te integreren in hun werking. Door daarover 
uit te wisselen met andere ploegen verrijken we 
elkaar en de beweging.

Elk jaar kiest de Chiro een jaarthema dat telkens 
een ander aspect van Chiro belicht. Of een aspect 
dat al aan bod kwam, maar dan met een  nieuwe, 
eigentijdse insteek. Dat is een heel toegan ke
lijke manier om onze visie te verspreiden, heel 
wat Chirogroepen maken daar dankbaar gebruik 
van. We maken het jaarthema ook tastbaar op 
 nationale evenementen.

 Z       IND 5.5.1 Chirojeugd Vlaanderen inspi
reert haar groepen om aan de slag te gaan met 
maatschappelijke thema ‘s met minstens twee 
 acties per jaar.

 ❙  Z    5.5.1a Chirojeugd Vlaanderen sensibi
liseert haar groepen om aan de slag te gaan 
met maatschappelijke thema ‘s.

 ❙  Z  5.5.1b Chirojeugd Vlaanderen werkt con
creet materiaal uit waarmee groepen aan de 
slag kunnen rond maatschappelijke thema’s.

 ❙   5.5.1c Chirojeugd Vlaanderen nodigt haar 
leden uit om maatschappelijke standpunten 
mee uit te dragen.

 ❙   5.5.1d Chirojeugd Vlaanderen inspireert 
haar groepen om participatief te werken in de 
eigen Chirowerking.

IND 5.5.2 Elke kaderploeg onderneemt jaarlijks 
acties in het kader van minstens één maatschap
pelijk relevant thema.

 ❙ 5.5.2a Chirojeugd Vlaanderen zet in de eigen 
werking maatschappelijk relevante thema’s 
op de agenda, schijft daarover haar visie uit 
en past haar beleid daaraan aan.

 ❙ 5.5.2b Chirojeugd Vlaanderen stimuleert 
kader ploegen om zelf met de Chirovisie aan 
de slag te gaan en zorgt voor uitwisseling 
tussen de ploegen over het toepassen van de 
visie.

IND 5.5.3 Chirojeugd Vlaanderen zet in de loop 
van de beleidsperiode relevante thema’s op de 
agenda van de Groep Chiro.

 ❙ 5.5.3a Chirojeugd Vlaanderen zet in de 
 werking van de groep Chiro maatschappelijk 
relevante thema’s op de agenda en stimuleert 
actieve wisselwerking tussen de verschillende 
delen van de groep Chiro rond die thema’s.
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IND 5.5.4 Chirojeugd Vlaanderen werkt jaarlijks 
een jaarthema uit.

 ❙   5.5.4a Chirojeugd Vlaanderen zet jaarlijks 
een stukje van haar visie in de kijker via het 
jaarthema.

O.D. 5.5.  Kosten Opbrengsten VTE
20.474,00 0,20

STRATEGISCHE DOELSTELLING 6

CHIROJEUGD VLAANDEREN VORMT HAAR ASPI’S EN  
(KADER)LEIDING, MEER EN BETER
Vorming is een kerntaak van de Chiro, waar
op we blijven focussen in deze beleidsperiode. 
We  waken over de kwaliteit en verbeteren waar 
 nodig, we  zorgen voor een goede omkadering 
voor onze cursusploegen en we optimaliseren 
ons cursusaanbod. Daarbij spelen we in op de no
den van onze leiding en aspi’s zodat we iedereen 
leer kansen bieden. De coördinatie en organisatie 
van onze vorming ligt grotendeels in handen van 
kader vrijwilligers.

Vorming versterkt onze lokale werking, maar 
niet iedereen maakt er gebruik van. Deelname

drempels verlagen en onze vorming promoten 
blijft noodzakelijk. Het moet duidelijk zijn dat 
 vorming in de Chiro geen schools gebeuren is, het 
is speels en je komt naar huis met nieuwe  ideeën 
die je Chirohart sprongetjes laten maken. Ook vor
ming waarbij deelnemers geen attest kunnen be
halen, vinden we absoluut waardevol. We creëren 
vorming over specifieke thema’s waarmee onze 
groepen bezig zijn. Hoe groter de relevantie van 
dat verdiepend en verbredend aanbod, hoe meer 
mensen we kunnen overtuigen om deel te nemen. 

OD 6.1 CHIROJEUGD VLAANDEREN BIEDT GEATTESTEERDE VORMING AAN.
Leiding en kaderleiding krijgt binnen onze 
organi satie de kans om een attest te behalen 
van  animator, hoofdanimator of instructeur in 
het jeugdwerk. Stage lopen binnen de eigen 
 werking is haalbaar. Daar zorgen we ook voor alle 
nodige ondersteuning. We spreiden onze cursus
momenten over het hele jaar en over heel Vlaan
deren zodat tijd en ruimte niet bepalend hoeven 
te zijn voor wel of niet deelnemen. 

De geattesteerde vorming die Chirojeugd Vlaan
deren aanbiedt, voldoet aan alle eisen uit het 
 decreet over kadervorming. 

  IND 6.1.1 Chirojeugd Vlaanderen realiseert 
jaarlijks acht animatorcursussen met 720 deel
nemers.

 ❙ 6.1.1a We organiseren jaarlijks animator

cursussen in meerdere regio’s.

  IND 6.1.2 Chirojeugd Vlaanderen realiseert 
jaarlijks vijf momenten voor hoofdanimator
vorming met 150 deelnemers.

 ❙ 6.1.2a We organiseren jaarlijks hoofdanimator
cursussen in meerdere regio’s.

  IND 6.1.3 Chirojeugd Vlaanderen realiseert 
jaarlijks vijf momenten voor instructeursvorming.

 ❙ 6.1.3a We organiseren jaarlijkse instructeurs
cursussen in meerdere regio’s.

IND 6.1.4 Chirojeugd Vlaanderen voorziet onder
steuning voor stagebegeleiding en rapporteert 
over het aanbod.

 ❙ 6.1.4a We voorzien degelijk ondersteunings
materiaal voor stagebegeleiding.

O.D. 6.1.  Kosten Opbrengsten VTE
318.320,00 246.955,00
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OD 6.2 CHIROJEUGD VLAANDEREN HEEFT EEN VERDIEPEND EN VERBREDEND 
THEMATISCH VORMINGSAANBOD.
We bieden onze aspiranten, leiding en kader
leiding zoveel mogelijk leerkansen. Vorming 
 volgen is niet verplicht voor leiding, maar het 
helpt wel om een kwaliteitsvolle Chirowerking 
uit te  bouwen. Niet alleen door de opgedane 
 kennis, maar ook door de extra Chirogoesting 
die je krijgt door met  andere enthousiastelingen 
uit te  wisselen. We  hebben een ruim vormings
aanbod over uiteenlopende thema’s omdat we 
het belangrijk vinden dat we een breed publiek 
aanspreken. Iedereen moet iets kunnen kiezen dat 
bij hen past. We  bieden daarnaast metho dieken 
aan die raadpleegbaar zijn via onze databank. 
Die  methodieken pimpen je  vergadering met de 
leidingsploeg of de vorming die je geeft voor de 
Chiro. 

IND 6.2.1 Chirojeugd Vlaanderen voorziet jaarlijks 
minstens drie meerdaagse vormingen over the
ma’s die leven in de beweging. Ze rapporteert ook 
over de aard van die cursussen. 

 ❙ 6.2.1a Chirojeugd Vlaanderen organiseert 
jaarlijks Hoofdinstructeurscursus.

 ❙ 6.2.1b Chirojeugd Vlaanderen organiseert 
in elk jaar behalve het Krinkeljaar een cursus 
over tocht en avontuurlijke technieken.

 ❙ 6.2.1c Chirojeugd Vlaanderen organiseert 
jaarlijks een cursus over afdelingswerking.

IND 6.2.2 Chirojeugd Vlaanderen organiseert jaar
lijks minstens één nationaal uitwisselingsmoment 
voor groepsleiding en VB’s.

 ❙ 6.2.2a Chirojeugd Vlaanderen voorziet een 
vormingsaanbod voor groepsleiding en vol
wassen begeleiding.

IND 6.2.3 Chirojeugd Vlaanderen begeleidt jaar
lijks minstens vijftig workshops.

 ❙ 6.2.3a Chirojeugd Vlaanderen biedt themati
sche workshops aan.

 ❙ 6.2.3b Chirojeugd Vlaanderen ondersteunt 
nationale ploegen die een thematische 
 vorming uitwerken.

  IND 6.2.4 Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
data bank met methodieken en rapporteert over 
het aantal aangeboden methodieken. 

 ❙   6.2.4a Chirojeugd Vlaanderen verwerkt het 
methodiekenaanbod in de spelendatabank.

 ❙   6.2.4b Kaderploegen voegen jaarlijks een 
methodiek toe aan de databank.

  IND 6.2.5 Chirojeugd Vlaanderen doet jaarlijks 
één actie over preleidingsvorming voor aspi’s.

 ❙ 6.2.5a Chirojeugd Vlaanderen biedt  lokale 
groepen methodieken over preleidings
vorming aan.

O.D. 6.2.  Kosten Opbrengsten VTE
9.356,00 0,15

OD 6.3 CHIROJEUGD VLAANDEREN PAST HAAR VORMINGSAANBOD AAN 
AAN NODEN EN VRAGEN VAN ASPI’S, LEIDING EN KADER. 
Chirojeugd Vlaanderen experimenteert met 
 nieuwe en andere vormen van vorming op basis 
van wat er leeft in de beweging. Zo kunnen we 
vorming aanbieden waar de leiding echt concreet 
iets aan heeft en waarvan ze alles zoveel mogelijk 
kunnen toepassen in hun eigen groep. Vorming 
die openstaat voor aspiranten moet ook aan
gepast zijn aan hun beginsituatie en leefwereld. 

IND 6.3.1 Chirojeugd Vlaanderen toetst jaarlijks 

haar vormingsaanbod af aan de noden  binnen 
en buiten de beweging en past aan waar  nodig. 
Ze rapporteert over de hoofdlijnen van de 
 bevindingen en de eventuele aanpassingen.

 ❙ 6.3.1a Chirojeugd Vlaanderen peilt in haar 
Grote Chiroonderzoek in 20222023 naar de 
vragen en noden van leiding en verwerkt de 
resultaten waar nodig in het vormings aanbod. 
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 ❙  Z 6.3.1b Chirojeugd Vlaanderen nodigt jaar
lijks vrijwilligersploegen en beroepskrachten 
uit om initiatief te nemen om visiematige 
ontwikkelingen te vertalen in het vormings
aanbod.

 ❙  Z 6.3.1c Chirojeugd Vlaanderen ontwikkelt 
een tool waarmee ze jaarlijks haar vormings
aanbod aftoetst aan de noden binnen en 
 buiten de beweging en voert aanpassingen 
door waar nodig.

 ❙ 6.3.1d Chirojeugd Vlaanderen blijft waak
zaam over de toegankelijkheid van de Accu’s 
voor aspiranten.

IND 6.3.2 Chirojeugd Vlaanderen wisselt in 2022
2025 minstens twee keer uit met andere organi
saties over vorming en gaat samenwerkingen aan. 

 ❙     Z 6.3.2a Chirojeugd Vlaanderen 
 organiseert jaarlijks samen met JES een 

 cursus met als doel een bredere doelgroep te 
 betrekken bij de Chirovorming en om aspi’s 
en leiding nog beter te vormen over bepaalde 
diversiteits thema’s. 

 ❙ 6.3.2b Chirojeugd Vlaanderen wisselt met 
 andere organisaties uit over vorming.

 Z IND 6.3.3 Chirojeugd Vlaanderen werkt twee 
keer in de beleidsperiode een vernieuwende vorm 
van vorming uit.

 ❙ 6.3.3a Chirojeugd Vlaanderen laat zich 
 vormen over vernieuwende methodieken.

 ❙  Z 6.3.3b Chirojeugd Vlaanderen werkt 
aan vernieuwende vormen van vorming en 
 evalueert die.

 ❙ 6.3.2c Chirojeugd Vlaanderen wisselt uit 
met andere organisaties over vernieuwende 
 vormen van vorming.

OD 6.4 CHIROJEUGD VLAANDEREN WERKT DREMPELS WEG EN BEREIKT MEER 
DEELNEMERS MET HAAR VORMINGSAANBOD. 
Vorming versterkt de lokale werking, maar  jammer 
genoeg bereiken we niet alle groepen met onze 
vorming. Die groepen willen we extra stimuleren, 
onder andere door een goede marketingstrategie 
te gebruiken. We zijn ons bewust van een aan
tal drempels om deel te nemen aan vorming, we 
 zetten belangrijke stappen om die weg te werken. 
We zijn ook heel trots op onze cursusploegen die 
meewerken aan de Leiding Op Maattrajecten 
en we hebben dat structureel ingebed in onze 
 werking. 

  IND 6.4.1 Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
marketingstrategie voor vorming. Ze rapporteert 
jaarlijks over (het behalen van) die doelen. 

 ❙   6.4.1a Chirojeugd Vlaanderen ontwikkelt 
een marketingstrategie voor het vormings
aanbod. Ze stelt hierin jaarlijkse doelen voor 
het bereik van haar vorming en monitort jaar
lijks het behalen van die doelen. Ze stuurt 
jaarlijks de strategie bij waar nodig. 

 ❙   6.4.1b Chirojeugd Vlaanderen reali
seert jaarlijks een promotieproduct voor 
alle vormings momenten en cursussen en 
 verspreidt dat naar alle lokale groepen.

 ❙    Z 6.4.1c In de marketingstrategie heeft 
Chirojeugd Vlaanderen specifieke aandacht 
voor het bekendmaken van het workshop
aanbod.

     IND 6.4.2 Chirojeugd Vlaanderen heeft jaar
lijks minstens vier Leiding Op Maattrajecten in 
een cursus.

 ❙      6.4.2a Elke animatorcursus biedt het 
Leiding Op Maattraject aan, waarmee deel
nemers met extra zorgnoden door extra 
onder steuning gelijkwaardig kunnen deel
nemen aan de cursus

 ❙      6.4.2b Chirojeugd Vlaanderen maakt 
promo voor het Leiding Op Maattraject en 
brengt dat aanbod actief tot bij de juiste doel
groep.

 ❙     Z   6.4.2c Chirojeugd Vlaanderen 
 implementeert waar mogelijk de onder
steunings mogelijkheden uit het Leiding Op 
Maat traject in de rest van haar cursusaanbod.

   IND 6.4.3 Chirojeugd Vlaanderen werkt aan het 
verlagen van drempels om deel te nemen aan het 
vormingsaanbod en rapporteert over de onder
nomen acties. 
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 ❙    6.4.3a Chirojeugd Vlaanderen anticipeert 
op mogelijke drempels voor deelname aan 
vorming. 

 ❙   6.4.3b Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
aanspreekpunt voor vormingsvragen.

   IND 6.4.4 Chirojeugd Vlaanderen rapporteert 
over het aantal deelnemers en cursusbegeleiding 
dat gebruikmaakt van het solidariteitstarief en van 

de maximumfactuur.

 ❙      6.4.4a Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
solidariteitstarief voor cursusdeelnemers die 
moeite hebben met betalen en communi
ceert daar open over. Zo betalen ze de helft 
van de prijs.

 ❙    6.4.4b Chirojeugd Vlaanderen heeft een 
maximumfactuur voor cursusbegeleiding. 

O.D. 6.4.  Kosten Opbrengsten VTE
49.897,00 0,80

OD 6.5 CHIROJEUGD VLAANDEREN ZET SPELEN EN BELEVING CENTRAAL IN HAAR 
VORMINGSMOMENTEN. 
In al onze vormingsmomenten, zowel de geattes
teerde als de nietgeattesteerde, willen we in de 
mate van het mogelijke ‘spelen’ een grote rol  laten 
spelen. Uiteraard moeten we blijven voldoen 
aan de vooropgestelde eisen, maar dat neemt 
niet weg dat we veel speelse elementen in onze 
 vorming kunnen steken die bijdragen aan een 
betere  beleving en een positieve cursuservaring. 
Onze cursusbegeleiding zal ook gevormd worden 
om dat te kunnen waarmaken. We bieden heel 
 specifiek vorming aan met de focus op spelen, 
want spelen is onze specialiteit!

IND 6.5.1 In de beleidsperiode geeft Chirojeugd 
Vlaanderen minstens twee keer vorming aan 
cursus begeleiding over het versterken van de 
 beleving op vorming.

 ❙  Z 6.5.1a Chirojeugd Vlaanderen stimuleert 
cursusploegen om meer te werken aan de 
 beleving van cursussen zodat deelnemers 
met meer bagage dan enkel de strikte cursus
inhoud en een wauwgevoel naar huis gaan.

 ❙  Z 6.5.1b Chirojeugd Vlaanderen organiseert 
vormingsmomenten voor cursus begeleiding 
waar we uitwisselen over beleving op  vorming.

IND 6.5.2 Chirojeugd Vlaanderen heeft jaarlijks 
minstens twee meerdaagse vormingen die gericht 
zijn op spelen en spelbeleving.

 ❙ 6.5.2a Chirojeugd Vlaanderen biedt thema
tische cursussen met de focus op spelen aan, 
zoals Afdelingsboost en Impuls.

 ❙ 6.5.2b We sturen het aanbod van thema



37

tische cursussen met de focus op spelen bij 
indien nodig. Als een bestaande cursus weg
valt, gaat Chirojeugd Vlaanderen op zoek naar 
een nieuw aanbod.

 Z IND 6.5.3 Chirojeugd Vlaanderen zet jaarlijks 
een workshop over spelen en spelbeleving in de 
kijker bij cursustrekkers.

 ❙  Z 6.5.3a Chirojeugd Vlaanderen stimuleert 
kaderploegen om rond het thema spelen en 
spelbeleving een vormingsaanbod uit te wer
ken en aan te bieden.

 ❙  Z   6.5.3b Chirojeugd Vlaanderen zet work
shops over spelen en spelbeleving in de kijker 
bij cursustrekkers. 

O.D. 6.5.  Kosten Opbrengsten VTE
Zie OD 6.4

OD 6.6 HET CHIROKADER IS STERK BETROKKEN BIJ DE COÖRDINATIE EN CREATIE 
VAN HET VORMINGSAANBOD.
De commissie Vorming is een sterke vrijwilligers
ploeg die het vormingsaanbod en beleid in de 
Chiro opvolgt. Zij werken methodieken en  andere 
hulpmiddelen uit waarmee cursusploegen aan 
de slag kunnen om van hun cursus een succes te 
maken en zijn ook aanspreekpunt voor cursus
begeleiding. Ze werken (samen met andere vrij
willigers) vorming uit, met ondersteuning van de 
beroepskrachten van de cel Vorming. 

Voor de ploeg die een cursus begeleidt, is ook 
het eigenaarschap belangrijk: iedere ploeg 
drukt graag een eigen stempel op een cursus. In 
deze  beleids periode willen we meer gewesters 
 rekruteren om vorming te geven.

IND 6.6.1 Chirojeugd Vlaanderen heeft vrij
willigers die het vormingsaanbod en beleid van 
Chirojeugd Vlaanderen coördineren en initia
tieven nemen om Chirovorming te versterken. 
Chirojeugd Vlaanderen rapporteert jaarlijks over 
de genomen initiatieven. 

 ❙  Z 6.6.1a Chirojeugd Vlaanderen evalueert 
de opdracht en de werking van de commissie 
Vorming en stuurt die bij indien nodig om te 
evolueren naar een aantrekkelijke en daad
krachtige ploeg.

 ❙ 6.6.1b De commissie vorming kiest elk jaar 
een aantal speerpunten uit om Chirovorming 
te versterken en het aanbod te optimaliseren.

 ❙  Z 6.6.1c Chirojeugd Vlaanderen werkt kap
stokken uit waarmee cursusploegen aan de 
slag kunnen om hun eigen stempel op een 
cursus te drukken.

IND 6.6.2 In de beleidsperiode is er minstens 
één keer een werkgroep op kaderniveau die een 
geattes teerde cursus herwerkt.

 ❙ 6.6.2a Minstens één keer in de beleids periode 
is er een werkgroep die zich engageert om 
een bestaande geattesteerde cursus onder de 
loep te nemen. In die werkgroep engageren 
zich ook vrijwilligers die niet in de commissie 
Vorming zitten.

 ❙  Z 6.6.2b Chirojeugd Vlaanderen werkt een 
systeem uit om de cursusinhouden flexibel 
aan te passen aan evoluties in de Chiro en in 
de samenleving. 

 Z IND 6.6.3 Onze vormingsbegeleiding bestaat 
voor 20% uit gewesters.

 ❙ 6.6.3a Cursusploegen werven actief bege
leiding bij gewesten.

 ❙  Z 6.6.3b Gewesters worden geïnspireerd 
rond vorming geven op het Gewestcongres.

IND 6.6.4 Elk jaar organiseren tien gewesten 
een vormingsmoment met workshops voor hun 
 groepen. 

 ❙  Z   6.6.4a Chirojeugd Vlaanderen maakt 
het workshopaanbod bekend bij gewesten 
en faciliteert het organiseren van workshop
momenten voor lokale groepen.

 Z   IND 6.6.5 Chirojeugd Vlaanderen rappor
teert over de promoacties om gewesters te laten 
deelnemen aan vormingsmomenten voor vor
mingsbegeleiding.
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 ❙  Z   6.6.5a Chirojeugd Vlaanderen stimuleert gewesters om deel te nemen aan vormings
momenten voor vormingsbegeleiding.

O.D. 6.6.  Kosten Opbrengsten VTE
Zie OD 6.4

OD 6.7 DE CHIRO ONDERSTEUNT ALLE CURSUSBEGELEIDING MET 
EEN ACTIEF  AANBOD.
We kiezen ervoor om onze vorming te laten 
 begeleiden door gemotiveerde vrijwilligers
ploegen. We vinden het belangrijk dat we hen 
daarin ook ondersteunen en begeleiden. We 
voorzien uitgewerkte bundels en uitwisselings
momenten voor onze begeleiders en we kijken 
over het muurtje bij andere jeugdwerkorgani
saties die vorming aanbieden. 

 Z IND 6.7.1 Chirojeugd Vlaanderen organiseert 
jaarlijks minstens één vormings of uitwisselings
moment voor cursusbegeleiding, los van het 
geattes teerde aanbod. 

 ❙  Z   6.7.1a Chirojeugd Vlaanderen organi
seert jaarlijks een laagdrempelig vormings/
uitwisselingsmoment voor cursusbegeleiding 
en maakt daar gericht promo voor. 

 ❙ 6.7.1b Chirojeugd Vlaanderen zorgt voor 
ondersteunend materiaal voor begeleidings
ploegen bij de praktische en inhoudelijke 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
een vormingsmoment.

 Z IND 6.7.2 Chirojeugd Vlaanderen rapporteert 
in 2023 over de aanpassingen aan de instructeurs
vorming.

 ❙  Z 6.7.2a Chirojeugd Vlaanderen evalueert de 
instructeursvorming en stuurt bij waar nodig.

IND 6.7.3 Chirojeugd Vlaanderen neemt minstens 
drie keer per jaar deel aan een uitwisselings en 
vormingsmoment met andere organisaties.

 ❙ 6.7.3a Chirojeugd Vlaanderen wisselt jaarlijks 
met andere jeugdwerkorganisaties uit over 
vorming.

O.D. 6.7.  Kosten Opbrengsten VTE
Zie OD 6.4
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SAMENWERKING EN NETWERKING 
We vinden het waardevol om samen te werken 
met andere jeugdbewegingen, het brede jeugd
werk en partners buiten het jeugdwerk. Met 
Chirojeugd Vlaanderen werken we vooral aan de 
inhoudelijke versterking van onszelf en de orga
nisaties waarmee we samenwerken. Die samen
werking en netwerking manifesteert zich op een 
aantal manieren.

SAMENWERKEN VOOR VLAAMS 
JEUGDBELEID

Om te beginnen is er het jeugdbewegings
overleg (JOS) waarin de negen jeugd bewegingen 
zich verenigen. Chirojeugd Vlaanderen neemt er 
een actieve rol op. Zes tot acht keer per jaar  komen 
de coördinatoren van de jeugd bewegingen 
 samen om aan intervisie te doen, expertise uit te 
 wisselen en als het nodig is werkgroepen op te 
richten om jeugdbewegingsthema’s uit te diepen 
en te  behartigen (bv. kampen, ecologie, omgaan 
met rouw in de jeugdbeweging enz.). De Dag van 
de Jeugdbeweging is de meest bekende samen
werking.

Verder nemen we actief deel aan werkgroepen 
en platforms van De Ambrassade. We zijn ver
tegenwoordigd in de kerngroep van de commis
sie Jeugdwerk en de commissie Jeugdwerk zelf. 
Daar leveren we input bij beleidsthema’s die een 
impact hebben op onze sector. We zijn lid van de 
algemene vergadering van De Ambrassade. Naast 
die grotere engagementen nemen we deel aan 
vele kleine werkgroepen binnen De  Ambrassade, 
zoals de beleidswerkgroepen Kadervorming, 
 Diversiteit, Jeugdtoerisme en Infrastructuur. We 
streven ernaar een actieve rol op te nemen binnen 
de Vlaamse Jeugdraad.

Om mee te bouwen aan het Vlaams jeugd en 
kinderrechtenbeleid zetelen we in een  aantal 
 reflectie groepen binnen het departement 
 Cultuur, Jeugd en Sport.

SAMENWERKEN VOOR LOKAAL 
JEUGDBELEID

Omdat lokaal jeugdbeleid voor onze  groepen 
 cruciaal is, engageren we ons in de  algemene 
 vergadering en de raad van bestuur van 

 Bataljong. Als er ruimte voor is, engageren we ons 
bij  Bataljong voor een of meerdere werkgroepen.

SAMENWERKEN BIJ SPECIFIEKE 
THEMA’S

Goe Gespeeld! is een samenwerkingsverband van 
organisaties die het belang van spel  verdedigen. 
Chirojeugd Vlaanderen is actief lid van Goe 
 Gespeeld!. Dat wil zeggen dat we aanwezig zijn 
op de vergaderingen en bijbehorende taken uit
voeren. We reageren waar nodig samen met de 
partners op thema’s rond (het recht op) spelen die 
in de publieke debatten en/of media naar boven 
komen. We voorzien een verderzetting van dat 
engagement in de beleidsnotaperiode 20222025.

Chirojeugd Vlaanderen engageert zich ook voor 
ikorganiseer.be, de informatiewebsite van 
 Formaat voor jonge organisatoren van muziek
evenementen. We zijn deel van hun werkgroep 
en denken mee na over hoe we hun aanbod, 
 informatie en vorming kunnen optimaliseren en 
bekendmaken.

Na ervaring met projectmatige samenwerking 
zoeken we naar hoe we structureel  kunnen 
 samen werken met JES. Over de mogelijke 
vorm(en) denken we nog samen na. In 2020 
 zetten we wel al voor het eerst samen met JES 
de  schouders onder een gezamenlijke animator
cursus, die door  corona in het water viel. We  hopen 
dat initiatief verder uit te bouwen in de komende 
jaren.

We vertegenwoordigen de stem van kinderen en 
jongeren in de Kinderrechtencoalitie, waar we 
sinds 2015 een actieve rol in opnemen. Via dat 
netwerk verdedigen we structureel de rechten van 
kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel 
door input te leveren voor het alternatief  rapport 
van de ngo’s over de naleving en de toepassing 
van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
in België. Op basis van dat alternatief rapport 
formuleert het VNKinderrechtencomité de Slot
beschouwingen voor België. Daarnaast maken we 
vanuit de Kinderrechtencoalitie werk van beleids
beïnvloeding via position papers en initiatieven die 
gelinkt zijn aan een tweejaarlijks centraal thema 
(bv.: in 20192020 was dat ‘onzichtbare kinderen’).
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Chirojeugd Vlaanderen onderhoudt contacten 
met het Klimaatnetwerk en is lid van de Klimaat
coalitie. We werken binnen het thema duurzaam
heid zeer actief samen met Pulse, het transitie
netwerk duurzaamheid voor jeugd,  cultuur en 
media. Pulse inspireert ons in onze stappen 
 richting een duurzamere Chiro. Verder zetten we 
samen met hen projecten op zoals ‘Kampen en 
korte keten’. We nemen deel aan uitwisselings
tafels die Pulse organiseert over duurzaamheid 
samen met andere jeugdwerkorganisaties.

Spoor ZES is de vrijwilligersploeg binnen Chiro 
die zich bezighoudt met zingeving, engage
ment en solidariteit. De ploeg werkt voor haar 
 projecten nauw samen met Broederlijk Delen, 
Studio  Globo en Welzijnszorg. In het  kader 
van de  vastenperiode maken vrijwilligers en 
beroeps krachten van Spoor ZES, Broederlijk  Delen 
en  Studio Globo een vertaling van de vasten
campagne naar een vakoverschrijdend project om 
in de lagere school te gebruiken. Ze schrijven een 
verhaal en een lied en werken voor iedere cam
pagneweek een lange en een korte  methodiek 
uit. Gelijkaardig aan het project tijdens de vasten
periode maakt Spoor ZES samen met Welzijns
zorg en Studio Globo een jongeren spel voor de 
 adventsperiode.

Ook voor het thema bivak en jeugdtoerisme 
 nemen we een aantal vertegenwoordigingen op, 
bv. bij het ULDK. Zo verdedigen we de belangen 
van onze groepen en werken we aan een klimaat in 
Vlaanderen en Wallonië waarin jeugd bewegingen 
in de best mogelijke omstandigheden op kamp 
kunnen gaan.

SAMENWERKEN VOOR 
INTERNATIONAAL JEUGDBELEID

Fimcap overkoepelt 31 jeugdorganisaties uit 
heel de wereld, die elk op hun eigen manier 
 kinderen en jongeren samenbrengen in hun vrije 
tijd. Chirojeugd Vlaanderen was in 1962 een van 
de  stichtende leden en is altijd een van de drij
vende krachten achter het netwerk geweest. 
Het Fimcapsecretariaat wordt geherbergd in 
het  nationaal Chirosecretariaat. In de Fimcap 
vertegen woordigen we de stem van kinderen 
en jongeren op continentaal en internationaal 
 niveau. Binnen de Fimcap is Chirojeugd Vlaande
ren vertegenwoordigd op het Europees Jeugd
forum en in International Coordination Meeting 
of Youth Organizations (ICMYO). Kernpunten voor 
Fimcap zijn momenteel de waarde van spelen, 
het klimaat, kinderrechten en de erkenning van 
nietformeel leren.

BINNENSHUIS SAMENWERKEN
Ten slotte zijn er de andere drie activiteiten 
in de Groep Chiro: Pimento, de Chirohuizen 
en De Banier. Met elk van die drie sluiten we 
samenwerkings overeenkomsten af over hoe we 
elkaar inhoudelijk en zakelijk kunnen versterken. 
 Daarbij ligt de nadruk telkens op de versterking 
van  elkaars aanbod en een sterk inhoudelijk aan
bod voor onze gezamenlijke klantengroepen.

Naast die structurele samenwerkingsverbanden 
laten we ons voor sommige zaken ondersteunen 
door organisaties met bepaalde expertise.

BEREIK VAN DE VERENIGING 
Het ledenaantal van Chirojeugd Vlaanderen stijgt 
jaar na jaar. Op 1 september 2020 waren we in 
 totaal met 113.989 bij de Chiro. Dat zijn bijna 
1000 kinderen, jongeren en (jong)volwassenen 
meer dan in 2019.
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LEDEN EN LEIDING

LEDEN
De Chiro is er voor alle kinderen en jongeren  vanaf 
6 jaar. In onze groepen komen ze samen in zes 
afdelingen. De 68jarigen kunnen bij de ribbels 
terecht en de 810jarigen mogen zich speelclub 
noemen. Rakwi’s zijn 10 tot 12 jaar oud. De tito’s 
zijn 12 tot 14 jaar en de keti’s 14 tot 16 jaar. De 
16 tot 18jarigen vervolledigen het rijtje als aspi’s 
voor ze leiding worden.

Het ledenaantal van de Chiro blijft stijgen, 
 zowel bij de meisjes als bij de jongens. Het aantal 
meisjes en jongens gaat de laatste jaren gelijk op, 
al hebben de meisjes een historische voorsprong. 
Het laatste jaar maakten de jongens een kleine 
inhaal beweging.

De 12jarigen (ribbels, speelclubbers en 
 rakwi's) maken met 64% bijna twee derde uit 
van ons ledenaantal. Vanaf de leeftijd van 12 jaar 
maken jongeren een meer bewuste keuze voor 
Chiro omdat andere hobby’s en schoolwerk een 
prominentere plaats krijgen. De keerzijde daar
van is dat we vanaf die leeftijd leden verliezen. De 
 tendens dat het aandeel 12jarigen sterker stijgt 
dan het aantal +12jarigen lijkt de laatste jaren 
wel gekeerd te zijn. Dat is een goede zaak, want 
voldoende leden in de oudste afdelingen zijn een 
sterke garantie om genoeg leiding te hebben en 
dus een gezonde organisatie te blijven. Al is waak
zaamheid voor voldoende instroom van nieuwe 
leden in de jongste afdelingen ook op zijn plaats.

LEIDING
Net zoals het aantal leden stijgt ook het aantal 
leiding, weliswaar niet zo sterk. Het aantal leden 
per leid(ster) groeit elk jaar een klein beetje. In 
2020 was er gemiddeld per 6 leden één leid(st)er, 
in 2010 was er nog gemiddeld per 5,56 leden één 
leid(st)er.

We zien het verschil tussen het aantal leidsters 
en leiders lichtjes vergroten. De gemiddelde 
duur van het engagement van leiding daalde een 
klein beetje de afgelopen jaren. Net iets meer dan 
de helft van onze leiding (54%) is vier jaar of langer 
leiding, wat een goede zaak is voor de continuïteit 
binnen onze groepen.
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MARKTAANDEEL
9,09% van alle kinderen en jongeren in Vlaan
deren en Brussel tussen 6 en 18 jaar waren in 2020 
lid van de Chiro. Na enkele jaren van groei daalt 
dat percentage voor het eerst lichtjes.

GROEPEN
Het aantal Chirogroepen daalt traag maar 
 gestaag. Leggen we die cijfers naast ons stijgend 
leden en leidingaantal, dan weten we dat onze 
groepen groter en groter worden. Groepen 
 verdwijnen omdat ze stoppen met hun werking of 
omdat twee groepen tot één groep fuseren. Af en 
toe komen er groepen bij, vooral op plaatsen waar 
er vanuit een groep jongeren zelf de  actieve vraag 
naar een nieuwe Chirogroep komt. Op 20 jaar 
tijd zien we een evolutie naar meer gemengde 
groepen en minder aparte jongens en meisjes
groepen.

 

KADERLEIDING
Het aantal kadervrijwilligers lijkt een ietwat 
 grillig verloop te hebben. Daar zijn een aantal 
 verklaringen voor. Om te beginnen gaat het hier 
om een kleinere groep dan onze leiding of leden. 
Die kleinere groep is gevoeliger voor schomme
lingen onder invloed van tijdelijke engagementen 
(bv. de voorbereiding van Krinkel), momentum dat 
veroorzaakt wordt door grote evenementen (bv. 
de nasleep van Krinkel) en al dan niet zorgvuldig 
opgevolgde administratie voor hun aansluiting bij 
Chirojeugd Vlaanderen.
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DIVERSITEIT IN DE CHIRO
In 2020 voerde de Chiro samen met Odisee Hoge
school een onderzoek naar diversiteit in de Chiro 
(zie verder: Gelijkekansenbeleid). In dat onder
zoek vroegen we aan leiding en ouders om in te 
schatten in welke mate bepaalde ‘diversiteitsdoel
groepen’ deel uitmaken van hun leden en leiding. 
Uit dat onderzoek leerden we dat bijna al onze 
groepen kinderen en jongeren in een financi
eel moeilijke situatie tussen hun leden hebben.

35% van de leiding geeft aan dat ze meer dan 
6% leden hebben van wie de (groot)ouders niet 
in België zijn geboren. Het merendeel van die 
leiding (23,5% van het totaal) schat dat aandeel 
evenwel op maximaal 20%. De data indiceren 
dat er maar een beperkt aantal groepen  leden 
met een  andere thuistaal bereiken. 82% van 
 respondenten geeft aan dat ze geen of maar 
 enkele leden met een andere thuistaal dan Neder
lands hebben. Een op de vijf van onze groepen is 
een afspiegeling van hun buurt wat betreft leden 
met migratieachtergrond. 

Van de leiding geeft vier op de tien (41%) aan dat 
meer dan 6% leden in de groepen een (verstande
lijke, fysieke of zintuiglijke) beperking of ontwik
kelingsstoornis heeft. Een tiende van de leiding 
(12%) geeft aan dat het aandeel leden met een 
beperking of ontwikkelingsstoornis zelfs minstens 
een op de vijf bedraagt.

GELIJKEKANSENBELEID 
ONZE VISIE: IEDEREEN MEE
Met Chirojeugd Vlaanderen kiezen we ervoor om 
er te zijn voor alle kinderen en jongeren. Dat 
wil zeggen: iedereen die bij de Chiro wil komen, 
moet dat kunnen. We geloven dat bij de Chiro zijn 
positief is voor kinderen en jongeren. Anderzijds 
geloven we in de meerwaarde van diversiteit voor 
de Chiro, kinderen en jongeren. Ons doel is niet 
per se dat alle kinderen en jongeren naar de Chiro 
gaan. Wel willen we dat elk kind dat graag naar de 
Chiro wil komen daartoe de mogelijkheid krijgt.

We verenigen kinderen en jongeren in hun vrije 
tijd, ongeacht hun sociale of culturele achter
grond, ongeacht fysieke of intellectuele capaci
teiten,  ongeacht hun seksuele voorkeur of gender. 
Om dat te bereiken, leveren de lokale groepen, 
het  kader en de hele beweging inspanningen. 
We  willen iedereen de kans bieden om te ge
nieten van een  leuke vrijetijdsbesteding waar je 
samen bent met je vrienden en je je thuis voelt. 

Waar  iedereen gelijk is en tegelijkertijd verschillen 
 erkend  worden.

De Chiro is een beetje van iedereen. Het is een plek 
waar niemand zich hoeft aan te passen om even 
sterk, slim, mooi of lief te zijn als de anderen. Ieder 
kan er zichzelf zijn en iedereen laat de  anderen 
ook zichzelf zijn. We trekken de kaart van de 
 diversiteit en geloven in de meerwaarde ervan. 
Net door de verscheidenheid binnen de groep 
 leren we van en met elkaar. Om die Chirodroom te 
bereiken, werken we inclusief.

INCLUSIEVE METHODE
We willen dat onze groepen een afspiegeling 
zijn van de buurt. Dat wil zeggen dat we van 
hen verwachten dat ze moeite doen om verschil
lende kinderen en jongeren op te nemen in het 
groepsgebeuren: jongeren met een beperking 
of met roots in het buitenland, kinderen in kans
armoede, jongens die op meisjes vallen en jon
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gens die op jongens vallen. Enzovoort. De leiding 
zorgt  ervoor dat elk kind zich welkom voelt in 
de groep en neemt de verantwoordelijkheid 
op om drempels weg te werken of extra zorg 
te bieden. De Chiro sluit niet uit. We vormen sa
men één groep met één doel: een leuke Chirotijd 
 beleven.

Inclusief werken daagt ons als jeugd beweging 
uit. Als we er willen zijn voor alle kinderen en 
 jongeren moeten we luisteren naar wat ze te 
 zeggen hebben en moeten we hun vragen en 
noden mee opnemen. Op die manier stellen we 
onszelf in vraag en blijven we onszelf opnieuw uit
vinden.

AAN DE SLAG MET DIVERSITEIT

ACTOREN
Binnen Chirojeugd Vlaanderen zijn er een aan
tal actoren die op het vlak van diversiteit onder
steuning bieden aan lokale Chirogroepen en hun 
leiding:

 ❙ De commissie Diversiteit: een ploeg van 
 vrijwilligers met expertise in het thema

 ❙ De diversiteitsmedewerkers: zij geven 
 sturing aan acties en projecten met betrekking 
tot een inclusieve Chiro. Daarnaast ondersteu
nen zij groepen bij al hun vragen over en no
den op het vlak van diversiteit.

 ❙ Stadswerkingen in Brussel, Antwerpen en 
Gent: die bieden Steun Op Maat aan Chiro
groepen in de stad.

STRATEGIE EN ONDERZOEK
In januari 2018 schreven we Iedereen Chiro, ons 
intern diversiteitsplan (20182021), waar we 
graag mee naar buiten kwamen. Sindsdien is ons 
diversiteitsbeleid strategisch, duidelijk en doel
gericht. We werken op drie niveaus: micro, meso 
en macro. Het microniveau zijn onze groepen, het 
mesoniveau zijn onze kadervrijwilligers en het 
macroniveau is hoe wij ons als Chirojeugd Vlaan
deren opstellen in de jeugdwerksector.

In dat intern diversiteitsplan schuiven we vier 
 missies naar voren:

1. Focus op doelgroepen van wie we  denken 
dat we ze moeilijker bereiken en/of 
 behouden

2. Diversiteit als thema in de kern van onze 

organisatie
3. Ruimte voor experiment
4. Ontmoeting creëren

De tweede missie vertalen we in deze beleids nota 
door diversiteit als een rode draad door heel 
het doelstellingenkader te laten lopen. Bij elke 
strategische doelstelling bouwen we in operatio
nele doelstellingen, acties en indicatoren aan een 
 diverse Chiro.

Het schrijven van ‘Iedereen Chiro’ confron teerde 
ons met het feit dat wij niet écht weten hoe  divers 
we zijn, of Chirogroepen een afspiegeling zijn 
van hun buurt, welke doelgroepen we  bereiken 
en welke niet. We weten zelfs niet wat onze lei
ding over het thema denkt. Daarom sloegen we 
de handen in elkaar met Odisee Hogeschool voor 
een onderzoek naar diversiteit in de Chiro en 
de noden van leiding en ouders op het vlak van 
diversiteit. Dat onderzoek vormt de basis voor het 
diversiteitsplan van de toekomst.

TOOLS
Uit het diversiteitsonderzoek blijkt dat leiding 
openstaat voor inclusie en vindt dat je van een 
Chirogroep openheid voor toegankelijkheid mag 
verwachten. Het is hoopgevend dat het onder
zoek aantoont dat groepen die vaker met diver
siteit in contact komen sneller geneigd zijn om 
aan  drempels te werken. Met andere  woorden: 
( succes)ervaringen hebben een enorm groot 
potentieel om nadien inclusief te willen 
 werken. In ons diversiteitsbeleid focussen we 
daarom op het creëren van die succeservarin
gen door  projecten op poten te zetten en good 
 practices in de kijker te zetten. Stadsgroepen heb
ben daarbij een sleutel rol. Chirogroepen leren im
mers veel sneller van elkaar dan van hun koepel
organisatie. Hoewel leiding vooral ondersteuning 
zoekt binnen hun eigen groep is ons ondersteu
ningsmateriaal voor groepen ook een hefboom 
om diversiteit in de praktijk waar te maken.

Met de volgende tools werken we anno 2020 aan 
diversiteit in de Chiro.

 SOM-trajecten
Als groepen problemen ondervinden met of 
 vragen hebben over diversiteit kunnen ze dat 
via verschillende kanalen signaleren: het aan
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spreekpunt Diversiteit, of de vrijwilligers uit ver
bonden en gewesten. Op maat van de groep 
 beantwoorden we hun vragen en/of onder
steunen we hen voor langere tijd. Hoe we Chiro
groepen en hun diversiteitsvragen ondersteunen, 
lees je in het algemeen in strategische doelstel
ling 3 en meer specifiek bij operationele doelstel
lingen 3.5 en 3.6.

 Vorming
In onze kadervormingen is er aandacht voor 
 diversiteit als realiteit, zowel in de inhoud als in 
de manier waarop we onze vormingen aanbieden 
(zie operationele doelstelling 6.4). Daarnaast biedt 
de commissie Diversiteit een aantal workshops 
aan, een laagdrempelige manier om vorming over 
diversiteit bij groepen te brengen. Verder  hebben 
we een aantal DIYmethodieken waarmee groe
pen zelf aan de slag kunnen met thema’s als inclu
sie en betaalbaarheid van Chiro.

 Financiële tegemoetkomingen
Omdat kinderen en jongeren in armoede aan
wezig zijn in bijna al onze groepen zijn  systemen 
om Chiro betaalbaar(der) te maken heel 
belang rijk. Met Chiro Voor Chiro (zie indicator 
3.6.6) ondersteunen we groepen financieel om 
hun Chirowerking toegankelijk te maken. Iemand 
voor wie de prijs van een cursus of een evenement 
een drempel vormt, maakt aanspraak op het soli
dariteitstarief.

 Informatie en publicaties
Via onze website bieden we heel wat relevante 
informatie aan voor leiding over zo goed als alle 
diversiteitsthema’s. Leiding kan er ook heel wat 
relevante brochures en fiches aanvragen. Zo zijn 
er bijvoorbeeld de diversiteitsfiches, waarbij er 
op één A5 een diversiteitsdoelgroep beschreven 
wordt, met info en tips en tricks.

 Projecten en experimenten
Om Chiro voor iedereen waar te maken, inves
teren we in projecten zoals Iedereen Mee op 
Kamp (zie actie 5.4.2a), waarmee we groepen 
aan moedigen om  kinderen en jongeren mee op 
kamp te  nemen die de weg naar de Chiro niet zo 
vlot vinden. Met  Leiding Op Maat (zie indicator 
3.6.5) onder steunen we leiding met een  beperking 
of ontwikkelings stoornis en hun  groepen om een 

leidings engagement op hun maat uit te wer
ken. Onze animatorcursussen staan open voor 
 jongeren met een beperking/ontwikkelings
stoornis. Samen met Uit De Marge vzw nam Chiro
jeugd Vlaanderen een trekkersrol op in het Net
werk Antiracisme en Discriminatie, dat bestaat 
uit jeugdwerk en antiracismeorganisaties. Het 
doel van dat netwerk is om een gedragen visie 
 tegen racisme in het jeugdwerk uit te werken en 
die in de praktijk om te zetten via een toolbox en 
een website: jeugdwerktegenracisme.be.

Naast die nationale projecten zijn er altijd enkele 
regionale experimenten, zoals Project XX,  waarbij 
we ontmoeting creëren tussen Gentse Chiro
leidsters en Gentse meisjes in een instelling.

Voor die projecten en experimenten werken we 
vaak samen met partnerorganisaties met een 
bepaalde expertise.

 Vertegenwoordigingen
We maken niet alleen beleid voor onze  eigen 
 werking, we wegen ook op het Vlaamse 
diversiteits beleid. Zo nemen we een vertegen
woordiging op in de werkgroep Diversiteitsbeleid 
van De  Ambrassade.

 Beeldvorming
Met Chirojeugd Vlaanderen hebben we actief 
aandacht voor ons imago. We vinden het belang
rijk dat we alle kinderen en jongeren en hun ou
ders aanspreken met de beelden en signalen die 
we de buitenwereld in sturen. Zo zorgen we er 
bijvoorbeeld voor dat diversiteit in al onze pu
blicaties zichtbaar aanwezig is (zie actie 2.3.2d). 
Daarnaast willen we onderzoeken welk imago de 
Chiro heeft bij doelgroepen voor wie onze organi
satie nu minder toegankelijk is.
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STEDELIJKHEID  
CHIRO IN EEN STEDELIJKE CONTEXT
Onze samenleving is voortdurend in  verandering. 
De stad wordt beschouwd als de voorspeller, het 
toekomstlabo van die veranderingen, doordat de 
maatschappij er zo geconcentreerd is. Logischer
wijs komen Chirogroepen in de stad dan ook als 
eerste in aanraking met die veranderingen. Als 
eerste, maar niet als enige: de maatschappelijke 
veranderingen beginnen dan wel in de stad, maar 
eindigen daar niet, ze sijpelen door in de rest van 
de samenleving. Meer en meer van onze  groepen 
komen in aanraking met de uitdagingen die   horen 
bij een stedelijke context. Op dit moment ligt 
meer dan de helft van onze groepen in een stad 
of een gebied met sterke verstedelijking.

Maatschappelijke veranderingen dagen Chiro
groepen in een stedelijke context continu uit en 
maken aan Chiro doen minder vanzelfsprekend 
dan in meer landelijk gebied. We zien nu al een 
duidelijke link tussen verstedelijkt gebied en con
tinuïteit: Chirogroepen in een stedelijke context 
hebben vaker moeite met leden werven en vol
doende leiding vinden. Om een afspiegeling van 
hun buurt te zijn, moeten groepen hun werking 
bekendmaken bij en aanpassen aan een super
diverse doelgroep. Hoewel afstanden overbrug
baar zijn en er sociale en culturele voorzieningen 
in de buurt liggen, is er in een stedelijke context 
minder en minder ruimte om te spelen.

DE STEDELIJKE CHIRODROOM
Als we met onze Chirobril naar de stad kijken, dan 
bouwen we aan een stad met wijken waarbinnen 
een sterk sociaal weefsel alle kansen krijgt om 
te groeien. De Chiro is een belangrijke actor in 
het versterken van het sociaal weefsel in buurten. 
We geven jonge mensen de kans zich vrijwillig 
te  engageren om het hele jaar door een conti
nu activi teitenaanbod aan te bieden in en met 
een groep waar kinderen en jongeren zich thuis 
 voelen. Via spel ervaren jongeren samenleven met 
anderen, ongeacht hun sociale of culturele ach
tergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele 
capaci teiten.

De stad waarvan wij als Chiro dromen is een stad 
waarin diversiteit een evidentie is en  waarin 
inter culturaliteit als troef wordt uitgespeeld. Een 
kindvriendelijke stad met aandacht voor de leef
wereld, noden en belangen van alle  kinderen en 
jongeren in de verschillende buurten, en met aan
dacht voor woonruimte, speel ruimte en  mobiliteit. 
Waar werk gemaakt wordt van meer verdraag
zaamheid tegenover kinderen en  jongeren. We 
 geloven in de kracht van vrijwilligers om die 
droom waar te maken.
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CHIRO IN EEN STEDELIJKE CONTEXT 
WAARMAKEN

DE GEOGRAFISCHE GRENZEN VOORBIJ
Zelfs in dorpen of ‘landelijk gebied’ komen uitda
gingen voor die we oorspronkelijk linkten aan de 
stad. Elke Chirogroep kan in aanraking komen 
met die uitdagingen, die we hier veranderings
factoren noemen. Enkele voorbeelden daarvan 
zijn:

 ❙ Migratie beperkt zich niet tot de steden. Ook 
in dorpen vestigen nieuwkomers zich, of zijn 
er opvangcentra (denk aan Scherpenheuvel, 
Arendonk of Broechem).

 ❙ Ook in dorpen wonen gezinnen in kans
armoede.

 ❙ Chirogroepen op het platteland krijgen ook 
te maken met leidingstekort en druk op het 
 engagement van leiding.

 
EEN ZAAK VAN IEDEREEN
Als Chiro willen we onze groepen zo goed mogelijk 
ondersteunen om met die veranderings factoren 
om te gaan. De stadsgrenzen en de aanwezigheid 
van een stadswerker bepalen niet langer de onder
steuning die groepen krijgen. Het omgaan met 
veranderingsfactoren belangt de hele  beweging 
aan. Het hele Chirokader is een onmisbaar deel 
in het weerbaar maken van onze Chirogroepen in 
het omgaan met veranderingsfactoren.

Elk gewest, elk verbond en elke corediwe speelt een 
rol in die ondersteuning. De uitdaging is om een 
wisselwerking te organiseren tussen  gewesten, 
verbonden, corediwe’s en stads werkingen, zodat 
ploegen elkaar versterken in het omgaan met 
die ondersteunings vragen. Stadswerkingen 
hebben heel wat expertise op het vlak van  omgaan 
met uitdagingen gelinkt aan veranderings
factoren, die nu moet door sijpelen naar de rest van 
het Chirokader (zie  indicator 3.5.5). Verbonden, ge
westen,  corediwe’s en beroeps krachten delen hun 
ervaringen in  verband met veranderings factoren 
met de stadswerking en elkaar (zie actie 3.5.1a). 
Zo hebben de stads werkingen en het kader een 
zicht op welke veranderingsfactoren er leven in 
de beweging en kunnen zij daarmee aan de slag 
gaan. In die wissel werking hebben alle actoren de 
verantwoordelijkheid om die veranderingsfacto

ren te signa leren. Hoe dichter ze een lokale groep 
 opvolgen, hoe  belangrijker die signaalfunctie. We 
werken aan workshops om gewesten te  versterken 
in het onder steunen bij stedelijke factoren waar 
 groepen mee te maken krijgen.

Om onze leiding te versterken in het omgaan 
met stedelijke veranderingsfactoren en om zelf 
te groeien als organisatie, organiseren we jaarlijks 
een cursus samen met JES (zie 6.3.2a) en delen we 
in de toekomst good practices van creatieve oplos
singen om met veranderingsfactoren om te gaan.

STADSWERKINGEN
Voor de ondersteuning van Chirogroepen in 
de grootsteden blijven de stadswerkingen een 
 belangrijke steunfactor. In Antwerpen, Gent en 
Brussel groeide er rond de Chirogroepen een 
stadswerking. De stadswerking is de  verzameling 
van ploegen (stuurgroepen, stadsploegen, 
 gewest(en) en verbond) en de stadswerker die 
in één stad samen de ondersteuning voor de 
stadsgroepen en hun eigen werking organiseren. 
In elke stad kan de werking een eigen invulling 
 krijgen. In indicator 3.5.2 geven we een overzicht 
van de overeenkomsten die we met die drie grote 
steden afgesloten hebben. Er is  geregeld overleg 
over de doelstellingen, waarna ze al dan niet wor
den bijgestuurd.

De stadsploeg bouwt expertise op en werkt con
crete acties uit om de Chirogroepen in de stad be
kend te maken, te ondersteunen en te  versterken. 
Het is de stadswerker die de vertegenwoor
digingsvergaderingen en contacten met partner
organisaties onderhoudt.

DE STAD ALS TOEKOMSTLABO
Als beweging zien we de kansen die veranderings
factoren met zich meebrengen. We grijpen de uit
dagingen aan om te experimenteren en onszelf 
blijvend in vraag te stellen. De stad biedt kansen 
om onze Chirowaarden en methoden te vertalen 
naar andere contexten. Op die manier ontdekken 
we oplossingen en alternatieven en spelen we in 
op noden van kinderen en jongeren in hun vrije
tijdsbeleving vandaag de dag.

Enkele voorbeelden van experimenten:

 ❙ Spelletjes aanpassen aan kleine of drukke 
speelruimte.
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 ❙ De uitrol van Iedereen Mee Op Kamp over heel 
Vlaanderen en Brussel (zie actie 5.4.2a)

 ❙ In Project XX werken we samen met KSA en 
Lionshulp aan verbinding tussen Chiro en 
KSAgroepen en meisjes in de bijzondere 
jeugdzorg.

De aanwezigheid van een beroepskracht stimu
leert het organiseren van experimenten. Het 
samen gaan van de aanwezigheid van zoveel 
veranderings factoren, veel verschillende partners 
en een door de stad gesubsidieerde beroeps

kracht, maakt dat de stad de ideale experimen
teerruimte blijft. Maar we willen ons niet beperken 
tot de stad. Ook buiten de steden kan er heel wat 
geëxperi menteerd worden. Via de wisselwerking 
tussen stadswerkingen, corediwe’s,  gewesten 
en verbonden verspreiden we de kennis en 
 ervaringen die we opdoen met dergelijke experi
menten in de hele beweging (zie indicator 3.5.1)

INTEGRITEITSBELEID  
Minstens de voorbije tien jaar zien we een ver
schuiving in de aanleidingen waarvoor Chiro
groepen nood hebben aan crisisbegeleiding. 
Waar het voordien vooral over overlijdens door 
weekendongevallen en zelfmoord ging, steeg het 
aandeel van situaties van grensoverschrijdend 
gedrag. We professionaliseerden onze SOMwer
king door de jaren heen en breidden die uit. Om te 
voldoen aan de decretale verplichtingen werd dat 
integriteitsbeleid in 2018 geformaliseerd.

Chirojeugd Vlaanderen heeft op nationaal niveau 
drie opgeleide aanspreekpunten Integriteit 
(API’s): zij kunnen leidingsploegen begeleiden 
als hun groep te maken krijgt met een integri
teitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, 
seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan ie
mand vindt dat het over de grens gaat bij zichzelf 
of bij iemand anders. Leden, leiding, ouders, VB’s, 
oudleiding: iedereen die op een bepaalde manier 
betrokken is bij de Chiro kan de API contacteren.

De API gaat aan de slag met de klank en neemt 
elke melding serieus. Na de initiële verkenning 
van de situatie bekijkt de API samen met de mel
der hoe de situatie het beste aangepakt kan wor
den en verwijst hij of zij eventueel door naar ande
re organisaties. De API probeert de situatie beter 
te begrijpen en contacteert eventueel andere be
trokkenen of instanties. Dat gebeurt altijd in over
leg met de persoon die de melding doet. De API 
volgt de situatie met de melder op tot alles afge
handeld is. Samen bekijken ze hoe de nazorg het 
beste aangepakt kan worden. De API registreert 
alle klanken in vertrouwelijke dossiers.

De API gaat altijd heel discreet te werk, maar 
heeft geen beroepsgeheim. Als de API een mel
ding krijgt die volgens hem of haar bedreigend is, 
zal die de politie of een andere instantie contacte
ren. Dat gebeurt wel altijd na overleg met de mel
der. De API heeft vooral een adviserende rol. De 
focus van de API ligt op het welbevinden van de 
betrokken partijen en op een goede werking van 
de betrokken Chirogroep(en).

Op basis van ervaring, vorming en feedback van 
collega’s en kadervrijwilligers, ontwikkelen de API’s 
het integriteitsbeleid van de Chiro. Zo werkten 
de API’s een brochure uit voor collega’s en kader
vrijwilligers met daarin het beleid rond omgaan 
met een integriteitsschending in Chiroverband. 
Ook werken de API’s aan preventiebeleid, onder 
meer door op regelmatige basis informatie te ver
spreiden naar onze groepen via sociale media of 
onze zendingen. Er zijn bijvoorbeeld webartikels 
over veilig fotogebruik, over GDPR en over afspra
ken maken over relaties in de Chiro. Ook buiten 
het specifieke APIverhaal gebeurt er heel wat pre
ventiewerk in de Chiro, zowel doorlopend als met 
concrete acties, bv. rond pestpreventie, mentale 
gezondheid, het bouwen van sterke groepen, enz.

De ChiroAPI’s houden de vinger aan de pols van 
de beweging: regelmatig peilen ze naar de on
dersteunings en vormingsnoden van collega’s 
en vrijwilligers om dan vorming op maat uit te 
werken. Ze nemen deel aan de intervisie van de 
Ambrassade, aan structureel én ad hoc overleg, en 
blijven zelf vorming volgen.
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TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 
LONEN
De medewerkers en hun loonkost zijn zoveel mo
gelijk toegewezen aan de OD’s. Een aantal blijven 
algemeen of zijn niet direct toewijsbaar maar wel 
noodzakelijk in onze organisatie. Om een kwali
teitsvolle organisatie te zijn, hebben we coördi
natoren, teambegeleiding, directie, onderhouds
personeel, personeelsmedewerkers en tijd voor 
teammomenten nodig. In de totale loonkost in de 
begroting (62) zijn die kosten opgenomen.

Het totaal aantal VTE’s schommelt rond 44 een
heden, met een uitbreiding voor Krinkel tot 45,5 
VTE. De secretariaatsploeg bestaat uit 4,28 VTE en 
werkt zo goed als uitsluitend voor de jeugdbewe
ging. De boekhoudploeg bestaat uit 4,1 VTE maar 
die werkt voor de vier activiteiten. Specifiek voor 
de jeugdbeweging is er 1,35 VTE voorhanden. Er 
is 1,5 VTE voorzien voor layout, waarvan 1,4 VTE 
door de Chiro wordt benut. Er zijn 2 VTE’s perso
neelsmedewerker en preventie. 0,56 VTE daarvan 
is voor de Chiro. De ITafdeling telt 4,6 VTE, de helft 
daarvan is tijd voor de Chiro. Ten slotte hebben we 
nog een afgevaardigd bestuurder (1VTE waarvan 
0,2 VTE voor de Chiro), een onderhoudsmedewer
ker (0,92 VTE waarvan 0,69 VTE voor de Chiro) en 
een taalcorrector (0,4 VTE, bijna volledig voor de 
Chiro). Jaarlijks worden die kosten via de 74reke
ning terug ontvangen van de andere activiteiten. 
Jaarlijks geven we een overzicht van de 74reke
ning bij het indienen van het voortgangsrapport 
zodat die opbrengsten duidelijk worden. We ge
ven dan ook een overzicht van de 64rekening.

De loonkost voor de directeur van De Banier is ook 
opgenomen in de loonkost van ChirojeugdVlaan
deren vzw. Dat is historisch zo gegroeid. De direc
teur gaat begin 2022 met pensioen. De loonkost 
van de opvolger zal opgenomen worden in de be
groting en rekening van De Banier en zal dus niet 
meer via ChirojeugdVlaanderen vzw lopen. 

In het verleden stonden ook de huisverantwoor
delijken van de jeugdverblijfcentra op deze loon
lijst. Sinds een tweetal jaar is ook hier een bewe
ging gaande om de nieuwe mensen in die functies 
op te nemen op de loonlijst van Chirojeugd vzw, 
zodat die niet langer in de vzw van de jeugdbewe

ging op zich zitten.

De lonen zijn gebaseerd op de begroting voor 
2021 zonder verdere indexering, aangezien 50% 
van de subsidie van de Afdeling Jeugd gezien 
wordt als personeelskosten die de indexaanpas
singen mee volgen.

Alle medewerkers op de loonlijst van Chiro
jeugdVlaanderen vzw werken in PC 329.

De educatief medewerkers hebben een leeftijd 
tussen 22 en 32. Die ploeg kent een wisselend ver
loop, om de drievier jaar is er meestal een volledig 
vernieuwde ploeg. De gemiddelde leeftijd op de 
boekhoudploeg (incl. personeelsdienst) is 39 jaar, 
bij de ITploeg is dat 42 jaar en bij de secretariaat
sploeg 44 jaar. In de boekhoudploeg en de secre
tariaatsploeg is er weinig verloop van personeel.

IT-NODEN
We verhogen 6114 kantoorbehoeften met  
€ 200 000 per jaar. In de loop van de beleidsperio
de investeren we fors in IT. We implementeren een 
nieuw CRMsysteem, waarop de groepsadminis
tratie van iedere lokale groep kan aansluiten. We 
willen hedendaagse koppelingen maken met onze 
website. De databanken en documenten moeten 
zowel voor beroepskrachten als voor vrijwilligers 
bruikbaar zijn. Ook de jeugdwerksites, die eerder 
bij Mediaraven zaten, willen we in samenwerking 
met de andere jeugdbewegingen realiseren.

NIEUWE PEDAGOGISCHE PROJECTEN
Naast ITinvesteringen plannen we nieuwe stap
pen te zetten in onze pedagogische projecten. 
Met die bijkomende investeringen groeien we 
verder als beweging. We willen de komende be
leidsperiode nog meer inspelen op de reële noden 
van onze groepen en voorzien daarvoor meer on
derzoek om actief de vinger aan de pols te hou
den. We bouwen ons diversiteitsbeleid verder uit 
en zetten zo stappen naar een nog inclusievere 
Chiro. Om nieuwe Chiromethoden te ontdekken, 
zetten we experimenten op, die tijdelijk extra mid
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delen vragen. We implementeren de resultaten 
van het traject ‘Structuur van de Chiro’, waarin we 
onze structuur onder de loep nemen en hervor
men. Communicatie is een rode draad door de be
leidsnota, een thema dat we verder professionali
seren in de komende beleidsperiode, met o.a. een 
nieuwe merkstrategie en huisstijl en een verdere 
uitrol van ons marketingbeleid. Ook het APIbe
leid bouwen we verder uit. We focussen extra op 
lokaal jeugdbeleid en de ‘gemeenschapsfunctie’ 
van lokale groepen, en we kiezen resoluut voor 
een hernieuwde focus op vrijwilligers en vrijwilli
gersbeleid. Ook zetten we spel in de spotlights en 
investeren we o.a. in het uitwerken en verspreiden 
van kennis en visie rond spelen. Ten slotte blijven 
we vernieuwen op vormingsvlak, met een focus 
op een divers, kwaliteitsvol en toegankelijk aan
bod.

KRINKEL
In 2025 organiseren we opnieuw een Krinkel. We 
tellen daarvoor een kost van € 800 000 boven op 
de gewone activiteitskosten. De verdeling over de 
614 is evenredig met het resultaat van 2017 bere
kend. In 2021 is er ook een Krinkel voorzien. Die 
is opgenomen in de Beleidsnota voor 20182021. 
Als corona ervoor zorgt dat Krinkel ‘21 een jaar op
schuift, vragen we daar niet opnieuw financiële 
middelen voor.

INVESTERINGEN
Investeringen in onze gebouwen moeten we niet 
doen. We huren immers onze gebouwen meest
al van Chirojeugd vzw. We betalen huur aan hen 
maar die vzw zorgt ook voor het onderhoud en de 
kwaliteit van de gebouwen.

We zijn eigenaar van een eigen bedrijfswagen die 
we vooral via onze vrijwilligers inzetten bij vor
ming en grote evenementen. We kochten nog 
maar pas een nieuwe auto aan zodat we in de ko
mende beleidsperiode geen nieuwe investering 
op dat vlak verwachten.

LIDGELD
Enkel in 2025 voorzien we een kleine stijging van 
ons lidgeld met € 0,50. We willen daarmee ook aan 
onze leden een bijdrage vragen om de realisatie 
van een betere dienstverlening mee te bekosti
gen. Anderzijds willen wij het lidgeld bewust laag 
houden. Op die manier kunnen we ervoor zorgen 
dat onze jeugdbeweging voor iedereen toegan
kelijk blijft. We vinden het enorm belangrijk dat 
financiële vragen geen drempel vormen om lid te 
worden en te blijven van Chiro.

In de begroting houden we het aantal leden op 
113 000. Ook al stijgen we jaarlijks met een klein 
percentage, toch willen we voorzichtig begroten. 
Gelet op de grootte van onze organisatie op dit 
moment is de groeimarge op dat vlak ook eerder 
klein.

Het lidgeld bedraagt € 12. Daarvan is € 4,12 nodig 
voor het betalen van de wettelijk verplichte verze
kering voor onze aangesloten leden. € 1,58 gaat 
naar ledenbladen en € 6,30 telt als lidgeld voor de 
werking van de vereniging. Het lidgeld is dan ook 
als inkomst gesplitst te vinden onder de nummers 
703 (verzekeringen), 731 (lidgeld) en 745 (op
brengsten abonnementen). In 703 zitten ook nog 
inkomsten van facultatieve verzekeringen die via 
de koepel aangeboden worden.
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IMPACT VAN DE CORONACRISIS
Algemeen kunnen we met trots zeggen dat de 
Chiro een enorme veerkracht heeft als het gaat 
over onverwachte wijzigingen en het  hertekenen 
van een plan van aanpak. De coronacrisis is een 
maatschappelijke uitdaging die ook in onze 
 organisatie sporen nalaat. In de volgende alinea’s 
schetsen we de impact van de coronacrisis op de 
verschillende onderdelen van onze werking.

IMPACT OP LOKALE CHIROGROEPEN

CHIRONAMIDDAGEN
In 2020 waren Chironamiddagen voor een aan
tal maanden niet of maar beperkt mogelijk. 
 Leiding liet zich dan maar van hun creatiefste 
kant zien en bedacht tal van online programma’s 
om hun leden fijne namiddagen te bezorgen en 
bij de Chiro te blijven betrekken. Niet evident, 
want voor leden die nog niet lang bij de Chiro 
zijn en zich nog niet zo verbonden voelen met de 
Chiro zijn ‘echte’ Chironamiddagen natuurlijk eens 
zo overtuigend om te blijven komen. Het digitaal 
spelen in de eigen huiskamer vervangt het fysieke 
spelen met vriendjes uit de jeugdbeweging nooit 
helemaal.

In periodes dat Chirogroepen opnieuw hun 
 werking konden opstarten, bleven ze het 
 onderste uit de kan halen om hun werking te  laten 
 draaien binnen de voortdurend veranderende 
set van regels. Leidingsploegen leveren extra 
 inspanningen om het samenhorigheidsgevoel te 
waarborgen en hun leden weer jeugdige vrijheid 
te laten ervaren.

KAMPEN
Toen op een goede maand voor de start van de 
bivak zomer de maatregelen voor de kampen 
 bekend werden, zette onze leiding alles op alles 
om hun kamp in die nietevidente omstandig
heden voor te bereiden. In volle examentijd 
werd er digitaal en op afstand vergaderd. Op 
kamp gaan was minder evident dan ooit: heel 
veel handen wassen, goed nadenken over welk 
 materiaal je  gebruikt en op welke plek je wel of 
niet mag  spelen, wie er wel en niet in jouw  bubbel 

zit en wie er niet mee mag op kamp. Sommige 
groepen ervaarden tegenkanting van hun gast
gemeente, waar nog strengere maatregelen 
 golden. Ondanks dat alles vormde het kamp een 
ontzettend welkom adempunt na vele  maanden 
thuis zitten. Helaas moesten er in de zomer van 
2020 zeven kampen volledig afgelast worden 
wegens besmettingen binnen de leidingsploeg, 
waren er zeven bubbels die naar huis gegaan zijn 
of helemaal niet vertrokken zijn, en werden veel 
leden met ziektesymptomen onverbiddelijk naar 
huis gestuurd.

FINANCIËN
De coronamaatregelen hadden ook gevolgen voor 
de organisatie van winstgevende evene menten: 
groepen mochten vanaf maart geen fuiven meer 
organiseren en de organisatie van andere kas
activiteiten zoals eetfestijnen is  verschillende 
 periodes niet mogelijk geweest. Hoewel veel 
groepen alternatieve kasacties organi seerden, 
liepen meerdere groepen toch inkomsten  mis 
en ondervinden ze nu dus finan ciële  tekorten. 
De opbrengsten van die activi teiten  worden in 
vele gevallen gebruikt om een deel van het kamp 
en de reguliere werking te financieren. Daar
naast  brachten de coronamaatregelen voor de 
 kampen en de wekelijkse activiteiten  enkele  extra 
 kosten met zich mee, zoals de aankoop van ex
tra  materiaal om de bubbels gescheiden te  laten 
 spelen,  extra tenten en hygiëne materiaal. Daar
door dreigt het inschrijvings geld van een Chiro
groep te  stijgen, terwijl we het net zo belang
rijk vinden om Chiro voor iedereen betaalbaar 
te  houden. Een  ander gevolg van het wegvallen 
van de winst gevende activiteiten is dat groepen 
 minder  budget  hadden, bijvoorbeeld voor even
tuele  investeringen in hun lokalen. Dat zorgt er
voor dat hun infrastructuur onder druk blijft staan 
terwijl de groepen die ruime infra structuur nu net 
meer dan ooit nodig hebben.

VERANTWOORDELIJKHEID EN 
MOTIVATIE

De coronamaatregelen stelden ook de verantwoor
delijkheid van onze leiding op de proef.  Leiding 
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was onzeker en was bang om iets  verkeerd te 
doen en/of om ouders en de buitenwereld teleur 
te stellen. Jeugdwerk is sterk in kansen geven aan 
jonge vrijwilligers en we vertrouwden blijvend in 
de verantwoordelijkheidszin van onze leiding. De 
extraatjes die het voor leiding leuk maken, zoals 
na de vergadering samenkomen met de leiding 
of samen op weekend gaan, konden lange tijd 
niet. Het ontspannende gedeelte viel weg of werd 
moeilijker. Dat maakt het moeilijker voor leiding 
om gemotiveerd te blijven.

INCLUSIEVE WERKINGEN
Corona heeft impact op het uitbouwen van een in
clusieve werking in onze Chirogroepen. Kinderen 
en jongeren met een beperking behoren tot een 
risicogroep, waardoor het voor sommigen onder 
hen moeilijk is om mee te gaan op kamp of deel 
te nemen aan de Chironamiddagen. Verder blijft 
het een uitdaging om de meest kwetsbare ge
zinnen actief betrokken te houden, omdat die 

vanop afstand nog moeilijker te bereiken zijn. 
Zo zijn er enkele startende Chirogroepen die zich 
in een stedelijke context bevinden, die het contact 
met hun ouders en leden verloren hebben door
dat er soms voor langere periodes geen wekelijkse 
werking meer was. Daar heerst de bezorgdheid of 
ze die leden wel zullen blijven bereiken in de toe
komst.

IMPACT OP DE KADERWERKING
Gewesten, verbonden en corediwe’s moesten 
al hun geplande activiteiten, evenementen en 
 cursussen vanaf maart annuleren of omvormen 
naar een digitaal alternatief. De Ambriages, 
hét startschot voor leiding bij de aftrap van het 
 nieuwe werkjaar, gingen eerst in een alter natieve 
vorm en uiteindelijk helemaal niet meer door. We 
annuleerden het merendeel van onze cursussen. 
In de zomer van 2020 konden er gelukkig wel nog 
vier cursussen doorgaan. Door het wegvallen van 
onze kadervormingen, zal het aantal attesten 



53

dat we uitreiken achteruitgaan. Dat heeft ener
zijds een effect op onze lokale groepen, want zij 
krijgen soms subsidies van hun gemeente naar
gelang het aantal attesten, al compenseren veel 
 gemeenten dat wel met middelen uit het nood
fonds. Ander zijds komen we zelf in de  problemen 
om  voldoende cursus verantwoordelijken te 
 vinden volgens de begeleidingseisen van de 
overheid. De vrij willigers die voor de corona
crisis voldeden, zwaaien stilletjes aan af en door 
het wegvallen van de cursussen konden nieuwe 
kandidaten geen instructeursattest behalen of de 
 nodige ervaring opdoen.

Kaderploegen vielen terug op digitale vergade
ringen. Hun vrijwilligerswerk werd vaak geredu
ceerd tot ‘werk’: er werd enkel nog functio
neel vergaderd. De gezellige, teambuildende 
 momentjes voor, tijdens en na de vergaderingen 
vielen lange tijd weg. Corediwe’s kunnen al sinds 
maart geen workshops meer geven bij gewesten 
of groepen, een belangrijk deel van hun taak valt 
dus weg. Daarnaast engageren veel vrijwilligers 
zich in het kader wegens het gevoel van com
petentie en eigenaarschap dat ze halen uit de 
 projecten die ze realiseerden. Ook die bron van 
motivatie viel grotendeels weg in 2020.

IMPACT OP HET BELEIDSNOTAPROCES
Toen de coronacrisis uitbrak, was de werkgroep 
bezig met een bezoekronde aan alle verbonden 
en corediwe’s. Die Ronde van de Ploegen leverde 
ons input op over welke thema’s prioritair zijn voor 
de beweging en welke de uitdagingen binnen die 
thema’s zijn. Dat vormde het fundament voor ons 
doelstellingenkader. We werkten de Ronde van de 
Ploegen digitaal af. De beleidsdag, die we in mei 
planden, viel in het water. Het doel van die dag 
was om externe experts input te laten leveren 
over een aantal speerpuntthema’s en hen daar
over in gesprek te laten gaan met het kader. Op 
een later moment in het proces lieten we alsnog 
experts naar ons werk kijken door hen te inter
viewen – soms ‘in het echt’, soms digitaal. 

In juni en september gaf de Chiroraad input en 
feedback op het doelstellingenkader. Daarvoor 
werkte de werkgroep twee keer een digitale 
 methodiek uit, omdat de Chiroraad sinds maart 
enkel nog digitaal vergadert. De werkgroep zelf, 
die minstens maandelijks vergaderde van sep
tember tot december, plooide ook terug op digi
tale vergaderingen. Met uitgebreide Zoomsessies 

met ‘breakout rooms’, digitale postitplatforms en 
veel flexibiliteit kreeg de beleidsnota haar vorm 
in deze ongewone omstandigheden.

IMPACT OP DE BEROEPSKRACHTEN
Niet alleen de vrijwilligers, ook de beroeps
krachten van de Chiro moesten zich in de corona
periode heel flexibel opstellen. Van enkel occasio
neel thuiswerken ging het naar maandenlang 
fulltime thuiswerken, met zelfs een systeem van 
gedeeltelijke werkloosheid in april 2020. Ook voor 
beroepskrachten was het vele digitaal vergaderen 
niet evident, want zij halen heel veel moti vatie en 
energie uit de contacten met hun vrijwilligers. In 
de aanloop van de bivakzomer schoof het edu
catief team ander werk aan de kant om te  focussen 
op het organiseren van infosessies voor leiding 
over de maatregelen voor de kampen. We beant
woordden in mei en juni wekenlang vele vragen 
van leiding die via telefoon, email en  Facebook 
binnenkwamen en hielpen hen zo hun kamp op
timaal voor te bereiden. De bivak permanentie 
van 2020 was niet te vergelijken met andere ja
ren: het educatief team kreeg massa’s corona
vragen binnen en stond van ‘s  morgens tot ‘s 
avonds klaar voor de groepen. Binnen het edu
catief team concentreerden enkele collega’s zich 
op het  opvolgen, aanscherpen en uitrollen van de 
coronamaatregelen binnen de Chiro. Daar kwam 
veel overleg bij kijken, zowel binnen als buiten de 
beweging. Daarbovenop kwam dan nog eens dat 
elke aangepaste maatregel binnen elke kleurcode 
voor extra vertaalwerk zorgde en er communi catie 
moest worden voorzien. Na elke verstrenging van 
de maatregelen krijgen collega’s heel veel vragen 
binnen. Daardoor ligt de werkdruk hoog en die 
ebt voorlopig niet weg. Vanaf september 2020 
voorzagen we 10% beroepskrachtentijd voor de 
opvolging van de coronamaatregelen. Dat  breiden 
we in november uit tot 50%.

VERWACHTE INSPANNINGEN EN 
EFFECTEN OP KORTE EN LANGERE 
TERMIJN
Onze focus ligt in de eerste plaats op het optimaal 
ondersteunen van onze groepen. Zo kunnen zij 
hun missie blijven waarmaken met voldoende 
 leden én gemotiveerde leiding. We optimaliseren 
onze dienstverlening verder in de richting van 
nieuwe noden en vragen. We blijven Steun Op 
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Maatgewijs onze groepen opvolgen en onder
steunen, bijvoorbeeld in het zoeken naar  middelen 
en draagkracht. Daarnaast blijven we ons inzetten 
om de Chirowerking zoveel  mogelijk te vrij
waren en alle nodige maat regelen te vertalen 
op maat van onze leiding. Dat zijn inspanningen 
die we vanuit het kader en de beroepskrachten 
zullen blijven leveren zolang de coronacrisis aan
sleept.

We denken dat het coronaverhaal een verhaal 
zal zijn met een lange staart. We verwachten dat 
er enkele tendensen zullen blijven hangen tot 
ver na de coronacrisis. Dat hoeft niet per se een 
 negatief verhaal te zijn, maar het is wel een feit 
waar we niet omheen kunnen. Als positief effect 
plukken we de vruchten van de snelle omschake
ling naar digitaal vergaderen. We willen dat niet 
altijd  blijven doen, maar vermoeden dat we daar in 
de toekomst toch vaker dan vroeger gebruik van 
zullen maken. Bijvoorbeeld voor korte overleg
momenten waarvoor anders verre  verplaatsingen 
gedaan moeten worden.

We vrezen dat we bepaalde doelgroepen die we 
sowieso al moeilijker bereiken nu nog minder 
makkelijk zullen bereiken als onze Chirowerking 
amper tot niet in normale vorm kan doorgaan. Als 
Chiro willen we ook een plek zijn voor de meest 
kwetsbare doelgroepen. Onze droom van een in
clusieve Chiro zal de komende tijd dus nog wat 
extra inspanningen vragen. We maken ons grote 
zorgen over het mentale welzijn van kinderen en 
jongeren in het algemeen. De Chiro is een plek waar 
een kind jong kan zijn en zich kan uitleven. Door 
de coronacrisis zijn er vele ‘veilige havens’ buiten 
de thuisomgeving soms niet of  moeilijker toegan
kelijk. In het voorjaar van 2020 sloten  scholen en 
in de loop van 2020  werden meer en meer sport 
en andere activiteiten voor +12 jarigen verboden. 
Daarnaast steeg het aantal familiale problemen 
tijdens de eerste lockdown intens. Onderzoek 
van het Kinderrechten commissariaat toont aan 
dat het nog slechter gesteld is met de mentale 
 gezondheid van kinderen en jongeren.

We houden ons hart vast voor de gevolgen van 
de coronacrisis op het engagement van onze 
vrijwilligers. Wat leuk is aan (kader)leiding zijn, 
viel al lange tijd weg en ploegen kunnen ook in 
werkjaar 20202021 niet voluit aan ploeg vorming 
doen. We blijven daarom onze groepen en  ploegen 
 inspireren met werkvormen en methodieken 
om op een veilige manier en vanop afstand echt 

 samen te werken. We blijven dus heel waakzaam 
voor de motivatie en de duur van (kader)leidings
engagementen. 

De gevolgen van het wegvallen van winst
gevende activiteiten vormen een blijvend 
aandachtspunt voor ons. We bevroegen onze 
 groepen al en blijven signalen hierover op
pikken. De Vlaamse overheid gaf al middelen aan 
de  lokale besturen om financiële problemen bij 
jeugd bewegingen op te vangen. Het is belang
rijk dat gemeenten voldoende aangespoord 
 worden om die middelen effectief te verdelen 
over de  verenigingen die daar het meest nood aan 
 hebben.

Op korte termijn verwachten we een lichte daling 
in het aantal Chiroleden, maar we vermoeden 
dat dat zich snel zal herstellen.

We sluiten dit deel af met een positieve noot. 
In de aanloop naar de zomer zagen we zowel 
beleids makers en wetenschappers als de brede 
maatschappij zich achter het jeugdwerk scharen. 
Het belang van jeugdwerk voor kinderen en 
 jongeren werd volop in de verf gezet. Laten 
we onthouden dat wat er ook speelt in het land, 
we er altijd samen voor moeten zorgen dat onze 
 kinderen en jongeren kunnen blijven spelen.


