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Een spelletje kiekeboe in het park, de bakker om de hoek die jullie
sponsort voor jullie eetfestijn, die ene buur die tijdens de week een
oogje in het zeil houdt rond jullie lokaal, de school waarvan jullie de
speelplaats mogen gebruiken ...
Elke Chirogroep maakt deel uit van een buurt. En van die buurt maken we allemaal op de
een of andere manier weleens gebruik. Hoe gaat het er bij jullie aan toe? Is jullie omgeving vooral extra speelruimte of zit er meer in? Kennen jullie de buurt en kent de buurt
jullie? Kunnen jullie een beroep doen op ouders, buren, sympathisanten, de bakker of de
plaatselijke supermarkt?

Je merkt het al: als Chirogroep ben je geen eiland. We zijn allemaal op de een of andere
manier verbonden met onze buurt. Die biedt ons extra speelruimte, een interessant netwerk, extra steun en toeverlaat. Kortom, er zit potentieel in jullie buurt! In deze brochure
staan we stil bij dat potentieel en helpen we jullie op weg om het ten volle te benutten.
WAAROM MET DE BUURT AAN DE SLAG GAAN?
Als Chiro streven we ernaar om een afspiegeling te zijn van de buurt. We willen alle kinderen en jongeren de kans geven om naar de Chiro te gaan. Sommige kinderen en jongeren
vinden de weg naar de Chiro gemakkelijker dan andere. Het is eerst en vooral belangrijk
om te weten wie en wat er allemaal deel uitmaakt van jullie omgeving. Zo weet je welke
kinderen of jongeren jullie minder goed bereiken en kan je inspelen op veranderingen in
jullie buurt (bijvoorbeeld een nieuwe wijk waar heel wat jonge gezinnen komen wonen, de
komst van een asielcentrum, enz.).
Daarnaast zijn er voor jullie heel wat voordelen aan de buurt. Door die goed te kennen en
er actief deel van uit te maken, bouw je een fijn netwerk op.
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Bijvoorbeeld de plaatselijke supermarkt die jullie sponsort voor jullie eetfestijn of
kamp, buren en sympathisanten die mee een oogje in het zeil houden wanneer
jullie niet aanwezig zijn in de lokalen, materiaal van de lokale sportclub dat je kan
uitlenen, of de buurtorganisatie die jullie Chirowerking bekendmaakt.

Een goede verstandhouding met de buren zorgt ook voor een positief imago. Hoe beter
die band, hoe minder klachten. Betrokkenheid bij jullie buurt zal jullie Chirowerking dus
zeker en vast versterken!
W AT V E R S TA A N W E O N D E R D E B U U R T ?
Zoals je uit de voorbeelden hierboven al kan afleiden, is ‘de buurt’ een ruim begrip. Enerzijds heb je de fysieke kant: de pleintjes en parken rond jullie Chirolokalen. Anderzijds
geven de buurtbewoners, andere organisaties zoals een buurtwerking of een sportclub,
lokale handelaars en scholen je buurt mee vorm. Een eerste stap richting meer verbondenheid is bekendheid en zichtbaarheid. Vandaaruit kan je bouwen aan de band met de
buurt.
BEKEND OF BERUCHT? GESPOT OF ONZICHTBAAR?
Organiseren jullie samen met jullie buren jaarlijks een spetterend buurtevenement? Of
horen jullie de buren alleen maar als de muziek te luid staat? Hoeveel leden komen er
eigenlijk echt uit de straten rond jullie lokalen? Kennen jullie de buren en weten zij wat
Chiro is?

Veel vragen, met als gemeenschappelijke deler: zijn jullie gekend in
jullie buurt?
Wat het antwoord ook is, in dit stukje vind je enkele tips om jullie
bekendheid te vergroten én versterken. Meer inspiratie vind je op de
website.

Toon jezelf
Bekendheid en zichtbaarheid gaan hand in hand. De buurt kan jullie enkel kennen als
ze weten dat jullie er zijn! Zorg ervoor dat jullie Chirolokaal gezien wordt: hang een
naambord, hijs jullie vlag tijdens de werking, maak een graffiti of verftekening op jullie
buitenmuren.
Werk ook aan jullie herkenbaarheid buiten de Chiromuren: neem jullie vlag mee, draag
dezelfde kleur speelkleren, enz. Dat moet geen perfecte ‘uniform’ te zijn, want dat kan
een drempel vormen voor sommige kinderen en jongeren (die de Chiro niet kennen). Ook
met dezelfde kleur van T-shirt is het bijvoorbeeld al duidelijk dat jullie één groep zijn.
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Spelen op andere plaatsen in de buurt
De ene week speel je in het bos, de week erop knutsel je in je lokalen. Er zijn ongetwijfeld
plaatsen waar velen van de leden en leiding graag naartoe trekken! Op je eigen terreinen
en gekende plaatsen blijven, is gemakkelijk. Je hebt al het materiaal bij de hand, je kent
alle hoekjes en kanten. Maak het eens spannend en trek naar een andere speelplek in de
buurt. Ook de weg naar die speelplekken biedt speelkansen! Laat je
inspireren op de Chirowebsite of kijk eens in het Tochtenboek.
Kies voor plaatsen waar ook andere buurtbewoners komen: het park,
de tuin van het woonzorgcentrum, enz. Misschien kan je zelfs eens
spelen bij een andere jeugdorganisatie? Door letterlijk uit jullie lokalen
naar buiten te treden, kan iedereen jullie in actie zien! Wie weet leren
jullie ook andere buren kennen?

Spreek jullie buren aan
Stel jezelf in het begin van het jaar voor aan de buren. Bel eens aan voor een babbeltje,
stop een briefje met contactgegevens in de bus of nodig hen uit voor een drankje of infoavond. Zo maak je de drempel kleiner om contact te leggen. De buren kunnen jullie dan
rechtstreeks aanspreken als ze iets zien (sporen van inbrekers) of als ze overlast ervaren
(omdat bijvoorbeeld de muziek te luid staat).
Bezorg jullie ledencommunicatie (bijvoorbeeld een infoboekje in het begin van het jaar)
ook aan de buren! Zo weten zij welke activiteiten er plaatsvinden en hebben ze de kans
om bijvoorbeeld ook bloemen te komen kopen. Of dan kunnen ze een weekendje weg
plannen op het moment dat jullie een fuif organiseren in jullie lokalen. Jullie ledencommunicatie is jullie visitekaartje, maak er dus werk van.

Vergeet zeker de andere organisaties in jullie omgeving niet. De andere jeugdorganisaties
ken je vaak, maar ook cultuurverenigingen (toneel, knutselateliers), een wandelclub, de
moskee en scholen (vergeet ook de OKAN-klassen niet) maken deel uit van je buurt. Zo
kunnen zij jullie ook leren kennen – dat kan de eerste stap om ooit samen iets te organiseren.

Beter een goeie buur dan een verre vriend
Buren ervaren positieve gevolgen doordat er een Chirogroep actief is: de buurt leeft, er
is van alles te doen dankzij de Chiro. Maar soms ervaren buren ook ongemak: verkeersdrukte voor en na jullie activiteit, storend lawaai, afval dat lang blijft staan en ongedierte
aantrekt.

Probeer overlast te voorkomen en hou je buren te vriend. Beperk lawaai tot een minimum
en hou je terrein netjes. Vergeet niet te communiceren met je buren. Breng hen op de
hoogte van evenementen en zorg dat ze gegevens hebben van een contactpersoon in de
leidingsploeg.
Bedank jullie buren ook eens met een gratis drankje op een evenement of met een kaart-
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je. En vergeet niet jullie excuses aan te bieden als het toch eens fout liep. Zo maak je van
je buren echte bondgenoten.
Ze kunnen jullie ook bijstaan als er moeilijkheden zijn. Dat kan onder andere als het
moeilijk loopt met de gemeente (bijvoorbeeld over jullie lokaal) of als er andere buren
niet zulke positieve ervaringen hebben. Betrek er zeker de buren bij met wie jullie wél een
goede band hebben. Zij kunnen jullie als Chirogroep in een positief licht zetten.
A A N D E S L A G M E T J E B U U R T, D A A G J E Z E L F U I T

Het actieterrein van je Chirogroep vergroten, claim de buurt!
Als Chirogroep ben je continu in beweging. Zoals hierboven beschreven zijn er plaatsen
waar je vaak komt, waar je met de leiding bijeenkomt, waar je met leden speelt. Er zijn
plaatsen waar je graag komt maar ook plaatsen waar je misschien bewust minder komt.
Breng je buurt of actieterrein eens in kaart. Waar ben je als Chirogroep actief? Welke plaatsen blijven nu onbenut? Welke plaatsen
zou je meer kunnen benutten? Door dat allemaal in kaart te brengen, verzamel je heel wat informatie. Je krijgt niet alleen een zicht
op hoe actief je bent in de buurt maar je krijgt tegelijk ook zicht op
de kinderen binnen dat gebied die je al dan niet bereikt. Misschien
waren er dingen die je nog niet wist, en kijk je nu anders naar de
buurt. Je ontdekt kansen waar je op kunt inspelen, of blinde vlekken
om verder te gaan verkennen.
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(Nog) meer verbinding met de buurt

Hoe zetten we acties op? Hoe prioriteiten bepalen?

Je kent waarschijnlijk al heel wat mensen, handelaars en organisaties. Misschien neem je ook deel aan hun activiteiten, en werken
jullie samen voor je eetfestijn, je fuif of zelfs je kamp. Maar er zijn
misschien nog heel wat anderen in de buurt die je niet kent, aan wie
je niet denkt of met wie een samenwerking op het eerste gezicht absurd lijkt. Als je echt verbinding wil maken met de buurt, dan is het
belangrijk om ook hen te leren kennen. Ga bijvoorbeeld aan het begin
van het werkjaar eens langs bij het OCMW. Stel jezelf voor, informeer
naar hun werking en bekijk wat jullie voor elkaar kunnen betekenen.

Als het netwerk in kaart gebracht is, zie je ook of het mogelijk en gewenst is om samenwerkingen uit te bouwen, waar de kansen liggen
en waar de blinde vlekken. Zijn er plaatsen die je meer wil gebruiken
of beter wil leren kennen? Welke zijn dat dan? Wil je je netwerk uitbreiden? Of kies je voor een versteviging van bestaande banden?
Op wie kun je je daarvoor richten? Wat leer je uit contacten met de
buurt? Kennen mensen je voldoende? Doe je zelf genoeg voor anderen?

Sta regelmatig eens stil bij je netwerk: met wie heb je een band, en
met wie kun je die in de toekomst opbouwen? Denk daarbij zeker ook
aan andere organisaties uit het jeugdwerk maar evengoed cultuur
en bijvoorbeeld sport. Je zal niet alleen nieuwe partners ontdekken
maar ook kinderen en jongeren die in de buurt wonen maar nog niet
naar de Chiro komen. Wil je een goede afspiegeling zijn van de buurt,
dan kan je werken aan het bereiken, werven en behouden van kinderen en jongeren die de Chiro nog niet kennen.
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Als je hebt nagedacht over wat je precies wilt doen, met wie je wil samenwerken en
wanneer je dat het beste doet, kan je prioriteiten bepalen. Daarbij staan een aantal vragen centraal. Waarom willen we hier werk van maken? Wat willen we precies doen? Met
wie willen we hiervoor samenwerken? Merk je bijvoorbeeld dat jullie weinig kinderen en
jongeren uit de buurt zelf bereiken en wil je er meer aantrekken? Dan kan je bijvoorbeeld
een grote vriendjesdag organiseren. Om kinderen en jongeren te bereiken die hun weg
naar de Chiro nog niet vonden, kan je samenwerken met buurtorganisaties die ook met
kinderen en jongeren werken.
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Beter een goede buur(t) dan een Chirogroep op een eiland!
Kriebelt het om aan de slag te gaan? Weet dat je er niet alleen voor staat. Er
zijn heel wat mensen en andere partners die je kunnen helpen om een bruisende Chirogroep te worden in een levendige buurt. Klop gerust eens bij hen
aan en bekijk samen hoe jullie aan de slag kunnen gaan.
Wie of wat kan helpen?

 De workshop ‘Chiro Buurt’. Die kun je gebruiken om samen met je lei-

dingsploeg na te denken over het thema en concrete acties uit te werken.

 Je buren en ouders van je leden
 Het gewest
 Het verbond
 De jeugddienst en/of schepen van Jeugd
 De politie
 Andere (jeugd)verenigingen uit je buurt
 Chiro.be: op de Chirosite gaan we nog wat verder in op het thema

buurt en reiken we nog enkele extra voorbeelden en tips aan

 Publicaties van Chirojeugd Vlaanderen: we hebben heel wat publicaties

over allerlei thema’s die jullie wat extra inspiratie kunnen geven
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