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Dag Chirovriend
Wat een jaar hebben we doorstaan?! Voor heel wat kinderen en jongeren was het een 
jaar van eenzaamheid, psychische moeilijkheden, geen vrijetijdsbesteding, weinig 
vrienden kunnen zien, maar ook een jaar van ziekte en helaas ook overlijdens in fami-
liale of vriendenkring. Kortom, een jaar met vele moeilijke momenten en uitdagingen. 

COVID-19 creëerde een totale omwenteling binnen onze jeugdbeweging. Want nooit 
eerder hebben wij ons zo flexibel, zo solidair en zo creatief getoond in onze manier 
van werken als de afgelopen maanden!

We zijn ook geconfronteerd met wat er echt toe doet. We weten meer dan ooit tevoren 
waarom we als Chiro zo relevant zijn in de samenleving. We brengen kinderen en 
jongeren samen, we laten vriendschappen ontstaan en groeien, we creëren energie in 
ons leven,… Dat is wat Chiro van ons maakt. We zijn jonge gemotiveerde vrijwilligers 
die de samenleving een warm hart toedragen. We zijn dynamische actieve burgers die 
de maatschappij positief veranderen.

Wat er ook gebeurde, we zijn als Chiro nooit bij de pakken blijven zitten. Denk maar 
aan onze digitale nationale Planning, en Chiroraden die goed verlopen en die zorgen 
voor een blijvende drive voor onze werking. Ook de moeilijke maar ontzettend 
moedige beslissing om Krinkel te verplaatsen naar volgend jaar is zeer positief 
onthaald door onze lokale groepen. Bovendien zoeken we nu samen naar een mooi 
alternatief voor de start van ons nieuw Chirojaar! Dat heeft ons doen inzien dat de 
gedrevenheid van onze vrijwilligers en medewerkers niet stilstaat. Chirovuur wordt 
niet snel gedoofd, ook corona doet dat niet!

Nu meer dan ooit kijken we positief vooruit. Het wordt warmer, de lentekriebels 
komen eraan, onze lokale groepen mogen in grotere groepen activiteit geven, ook 
onze +12-leden kunnen elkaar eindelijk weer zien en ... de vaccins zijn er. Het kan nu 
alleen maar beter worden. Laat ons creatief blijven en hopelijk snel naar een normale 
Chirowerking gaan. Het is nog even volhouden, nog even! Maar wij kunnen dat. Daar 
zijn wij alvast van overtuigd.

Draag zorg voor jezelf, je familie en vrienden. En tot snel!

De voorzitters
Annelies, Tina, Tom en Wouter.
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BRIEVENBUS

Wil jij ook in Dubbelpunt komen 
met een tekstje of een grave foto? 
Stuur door via @DUBBELPUNT-
CHIRO op Instagram! Zorg wel dat je 
 toestemming hebt van iedereen op 
de foto.

Hoe gaat het met 
de gewesten? 
Wij stelden jullie de 
vraag en kregen deze 
leuke antwoorden!

Gewest In 't Sand

Gewest Raffifant

Gewest Pink

Gewest Sprankel

Gewest Snorkel

Gewest Kroïnjel

Gewest Wetteren

Gewest Rondom

Gewest Zennevalei
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Vonken en vuur:
de Vlamredactie
Onze kennismaking met alle redacties sluiten we af met een knaller van formaat: 
de Vlamredactie. Specifiek gericht op de oudste leden is de Vlamredactie onder 
de kaderploegen misschien een vreemde eend in de bijt, maar ze hebben ons 
gegarandeerd dat ze ook heel leuk zijn. Bijna even leuk als de Dubbelpuntredactie. 
Maak kennis met de Vlammers.

Door Kato

REDACTIE OP DE ROOSTER: VLAM
Dubbelpunt: Met welk stuk fruit zouden 
jullie de Vlamredactie vergelijken?

Robbe: Een tros bananen, met jonge en 
rijpere bananen. In onze redactie zitten 
keti’s tot leiding en oud-leiding.

Karen: We bestaan ook uit verschillende 
delen. We zijn verschillend omdat we van 
over heel Vlaanderen komen. Iedereen 
brengt hun eigen regiogebonden 
 gebruiken mee in de redactie. Iedereen 
heeft iets typisch van zijn of haar 
Chirogroep en het is leuk om daarmee in 
aanraking te komen.

Robbe: Wij focussen in Vlam vaak op 
verschillen, op een leuke manier. We 
zetten regelmatig Chirogroepen tegen-
over elkaar, bijvoorbeeld een grote groep 
tegenover een kleine groep. Ik denk dat 
dat deels komt doordat we in de redactie 
ook die verschillen opmerken en dat een 
tof gespreksonderwerp vinden.

Dubbelpunt: Jullie hebben een heel 
specifieke doelgroep. Hoe houden jullie 
de Vlam aangepast aan keti’s en aspi’s?

Karen: We proberen ons in hun leef-
wereld in te leven door terug te denken 
aan hoe wij als keti of aspi waren. Tegelijk 
willen we nieuwe dingen aanbrengen, 
want dat is een leeftijd waar er snel veel 
verandert. 

Eef: Ik vraag regelmatig aan de keti’s in 
mijn Chirogroep of wat in Vlam staat hen 
aanspreekt.

Robbe: Vlam is voor mij een uitlaatklep 
om me af en toe jonger te voelen. Ik ben 
21 jaar oud, maar ik vind het fijn om 
dingen te schrijven voor 16-jarigen omdat 
ik dat zelf stiekem ook wel leuk vind. Dan 
doe ik alsof het voor Vlam is (lacht).

Dubbelpunt: Vorig jaar hebben jullie 
de opdracht van jullie ploeg gewijzigd, 
waarbij jullie meer willen focussen op 
online kanalen. Hoe zijn jullie daartoe 
gekomen?

Robbe: We hebben ons onder andere 
laten inspireren door TAGMAG. Zij 
hebben een heel groot bereik, dat werkt 
echt bij jongeren.

Sien: We doen zomerwedstrijden 
op Instagram, bijvoorbeeld ‘win een 
frietkot’. We merkten dat dat hard leefde, 
we kregen daar duizenden likes op. Het 
leek ons daarom een goed idee om meer 
content op Instagram te brengen.

Jessica: Met de Vlamredactie hebben we 
ook de allereerste TikTok van de Chiro 
gemaakt. 

Robbe: Via de online kanalen krijgen we 
meer feedback. Bij een tijdschrift zie je 
niet hoeveel mensen het echt lezen of wat 
ze ervan vinden. Online kan je nagaan 
hoeveel mensen doorklikken en wat hun 
reacties zijn.

Jessica: Op de Instagramstories stellen 
we vaak ook directe vragen aan onze 
‘lezers’. Het is echt voor én door keti’s en 
aspi’s. 

Dubbelpunt: Wat was jullie favoriete 
editie?

Sien: Een bivak-Vlam uit 2017. Toen was 
ik zelf nog leiding. We hadden van de 
Vlam een vriendenboekje gemaakt. Daar 
zaten vragen in, maar ook doe-dingen 
zoals ‘plak hier een grassprietje van de 
kampplaats’ of ‘maak een foto van je 
bagage de eerste en de tiende dag’. Ik heb 
dat door mijn medeleiding laten invullen 
en voor mij is dat iets waardevols dat ik 
van mijn medeleiding heb. 

Karen: Mijn voorkeur gaat uit naar die 
van ‘zorgeloos’. Zorgeloosheid is voor 
mij heel belangrijk in de Chiro, dat je 
je zorgeloos kan voelen maar ook hoe 
je ervoor kan zorgen dat anderen zich 
zorgeloos kunnen voelen. Ik vind dat 
de Chiro een plaats moet zijn waar je je 
zorgeloos kan voelen

Robbe: Die editie had ook meerwaarde: 
zonder taboe praten over psychisch 
welzijn. Ik vind het mooi dat we dat met 
Vlam kunnen aanbieden.

Alison: Die van de toekomst, dat was een 
vorm van zelfreflectie. Het ging over je 
eigen toekomst, maar ook over die van je 
Chirogroep. 

Jessica: Patrick Pickart heeft Karen voor 
die editie gehypnotiseerd.

Dubbelpunt: Hoe was het om gehypnoti-
seerd te worden?

Karen: Heel vreemd. Je verliest de 
controle over wat je doet en wat je weet. 
Ik kon mijn naam niet meer zeggen, 
ook al zag ik mijn naam geschreven, op 
dat moment waren dat gewoon letters 
waarmee ik geen woord kon maken. Het 
is heel eng en tegelijk gek dat mensen dat 
kunnen.

Wie graag de hypnose van 
Karen wil bekijken:  
check @vlam.chiro op 
Instagram!

Dubbelpunt: Jullie zijn zowat de enige 
kaderploeg met vrijwilligers die nog geen 
leiding geweest zijn. Hoe is het om dat 
engagement aan te gaan als je nog geen 
leiding was of bent?

Eef: Ik ben als keti in de redactie 
gekomen. Ik wist toen wel al dat ik leiding 
ging worden. Ik schreef ‘Dagboek van een 
aspi’. Omdat ik het leuk vond om te doen, 
voelde dat niet aan als ‘werken’. Ik vond 
het als keti wel leuk om te zeggen dat ik 
naar Gent ging voor een vergadering. Als 
zestienjarige heeft dat iets cools.
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 jan van bostraeten

DILEMMA’S

Hoe meer zielen,  
hoe meer vreugd

Chips Koekjes

Een kleine  
gezellige groep

Sneeuwstorm Mittegolf

Lid zijn Leiding geven 

Altijd pasta Altijd aardappelen

Altijd moeten niezen Altijd de hik hebben

Leven in het verleden Leven in de toekomst

Je kan op elk gewenst 
moment onzichtbaar worden

Het eten waar je zin in hebt 
verschijnt voor je neus

ID-kaart van het verbond

Aantal verbonders?  

15 vrijwilligers + 1 beroepskracht

Hoeveel gewesten vallen er onder jullie 

verbond?  
6

Vergaderlocatie?  

Jolé, boven De Banier in Leuven

Een goede traditie die jullie nog eeuwenlang 

in stand willen houden?  

Veel ontspanningsmomenten inbouwen en 

minstens twee keer per jaar op weekend gaan

Een traditie die er beter uit groeit?  

Te lang vergaderen.

Wat is jullie leukste ontspanningsactiviteit of 

-moment?  

Onze voyage, een verrassingsweekend 

georganiseerd door de oud-verbonders

De Chirodroom van jullie verbond is?  

Spetterende Krinkels meemaken. En het 

beste verbond blijven.

Jullie favoriete verbondsdrankje?  

Makbier, gebrouwen door de Woody,  

een oud-verbonder.

Dubbelpunt: Beschrijf jullie verbond 
in één zin.

In koor: LEUK, LEUKER, LEUVEN!

Dubbelpunt: Waar zijn jullie binnen 
jullie verbond het meest trots op?

Nele: Verbond Leuven heeft een heel 
toffe sfeer en is gewoon echt een leuke 
groep. 

Pierre: Onze teambuilding! We hebben 
dan ook tijdens de nationale Planning 
de award voor beste teambuilding 
gewonnen.

Dubbelpunt: Als jullie een team
building mogen kiezen, welke kiezen 
jullie dan?

Pierre: Na onze vergadering op café 
gaan, in de Jeeskesboom is het altijd heel 
gezellig.

Dubbelpunt: Wat is jullie guilty 
verbondspleasure?

Pierre: De gebakjes van onze beroeps-
kracht Nele. Nele bakt supergraag en 
neemt dan ook vaak iets mee naar 
vergaderingen. Natuurlijk smikkelen wij 
daar maar al te graag van.

Leuk, leuker, 
Leuven!

VERTELD DOOR ‘T VERBOND

Verbond Leuven is naar eigen zeggen het leukste verbond van allemaal. Ze zijn een 
gezellige en open groep waar iedereen welkom is. Na hun vergadering zijn ze altijd 
te vinden in stamcafé De Jeeskesboom, maar daar worden ze nu al enkele maanden 
gemist door corona. Newbie Nele en oude verbondsrot Pierre vertellen ons hoe verbond 
Leuven door alle ups en downs van de coronacrisis heen toch altijd als een enthousiaste 
en geoliede machine blijft werken. Leer verbond Leuven kennen en steek zelf ook nog 
enkele leuke coronaveilige ontspanningstips op!

Door Laure
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Dubbelpunt: Wat maakt jullie verbond 
het beste verbond?

Pierre: Wij werken heel hard aan onze 
groepssfeer. We maken veel tijd voor 
ontspanning en het vormen van een 
echte vriendengroep door ervoor te 
zorgen dat iedereen elkaar goed kent.

Nele: Ja, dat klopt. Ik vind verbond 
Leuven echt een heel verwelkomend en 
open verbond. Ik heb mij eigenlijk nog 
maar zelden ‘de nieuweling’ gevoeld.

Pierre: Wij laten ook iedereen toe en 
hebben zeker geen selectieprocedure. 

Dubbelpunt: Ervaren jullie zelf soms 
dat het moeilijk is om gemotiveerd te 
blijven in coronatijden?

Nele: Ik vind dat dat bij ons op zich wel 
meevalt. Alleen moet ik wel toegeven dat 
ik bij een ontspanningsmoment denk: 
toch niet weer online?! Vooral met het 
kerstfeestje was dat eventjes een moeilijk 
punt, maar uiteindelijk was het wel 
superleuk.

Pierre: Ik merk het vooral bij het 
organiseren van evenementen. Bij elk 
evenement dat afgelast wordt, vermin-
dert de goesting voor het organiseren van 
het volgende. Vooral uit angst dat je weer 
moeite steekt in iets wat uiteindelijk toch 
niet zal doorgaan. Dat weegt uiteindelijk 
wel een beetje.

Nele: Ja, dat klopt wel. Ik sta bijvoorbeeld 
in voor Accu, meer bepaald voor de 
promo. Eigenlijk moeten wij er dringend 
aan beginnen, maar ergens voelt het een 
beetje dom om dat te doen, als je toch 
niet weet of het doorgaat.

Dubbelpunt: Hoe pakken jullie die 
moeilijke momenten dan aan?

Pierre: We proberen daar zo realistisch 
mogelijk mee om te gaan. Als we weten 
dat iets niet kan doorgaan, verplaatsen 
we het op voorhand al of bedenken we al 
een alternatief. We proberen niet te naïef 
te zijn. Ik denk dat dat wel al zorgt voor 
een betere inschatting.

Voor de rest: met de beperkte middelen 
toch nog leuke coronaveilige ontspan-
ningsmomenten organiseren. Zo hadden 
onze voorzitters afgelopen weekend een 
leuke ontspanning georganiseerd die 
toch ‘in het echt’ was. We waren allemaal 
in groepjes verdeeld, op meerdere 
locaties, en speelden allemaal hetzelfde 
spel. Binnen de regels toch nog leuke 
alternatieven zoeken, helpt dus echt!

Nele: Ja, dat klopt, dat ontspannings-
moment ‘in het echt’ heeft echt heel goed 
gedaan.

Dubbelpunt: Hoe ging dat spel in z’n 
werk?

Nele: Iedereen had een eigen route en 
tussendoor waren er ook nog leuke 
opdrachten. Er zaten lollige dingen bij en 
er zaten dingen bij om eens een dieper 
gesprek te hebben. Er zijn dit jaar heel 
wat nieuwe verbonders bij gekomen, 
onder wie ikzelf. Door corona hebben 
we de anderen nog niet zo goed leren 
kennen, maar met dit spel hadden we 
wel echt de kans om elkaar beter te leren 
kennen. Het was echt een leuk spel, we 
gingen door modder en regen.

Pierre: We waren allemaal verkleed in 
FC De Kampioenen, want dat was ook een 
beetje het thema van het spel.

Maar inderdaad, we zitten met zes 
nieuwe verbonders, van wie er twee echt 
volledig nieuw zijn in het kader. Dat is 
ook een beetje jammer, want normaal 
nemen wij mensen in ons verbond heel 
snel op en merk je na een maand nog 
nauwelijks wie er nieuw is. Nu met 
corona is dat natuurlijk iets moeilijker, 

want via zoom gaat dat allemaal niet zo 
vlot.

Dubbelpunt: Hebben jullie nog tips 
voor anderen om het leuk te houden in 
tijden van corona?

Nele: Blijf toch ontspanningsmomenten 
inplannen en probeer ervoor te zorgen 
dat het ook niet altijd hetzelfde is. Want 
het doet voor mij toch nog altijd heel veel 
dat er ook nog andere dingen zijn dan 
alleen maar vergaderen. Maar natuurlijk 
is dat niet altijd evident. 

Voor een verbond is dat natuurlijk iets 
makkelijker, want wij moeten om de vier 
weken vergaderen. Wij krijgen nog altijd 
documenten voor de Chiroraad. Maar 
probeer toch regelmatig samen te komen 
om elkaars gezichten nog eens te zien en 
nog eens met elkaar te praten.

Pierre: Zorg ook dat je je vergaderingen 
kort genoeg houdt. Als er niet veel te 
vertellen is, moet je er zeker voor zorgen 
dat de vergadering geen drie uur duurt, 
want online is dat sowieso nog vermoei-
ender. Je kan beter iets meer tijd steken 
in ontspannende momenten.

Dubbelpunt: Zijn er nog andere leuke 
ontspanningsmomenten die jullie 
onlangs georganiseerd hebben?

Pierre: We hebben onlangs ons 
kerstfeestje online gedaan, wat heel leuk 
was. We hebben ook al een quiz gedaan, 
waarbij je moest uitvogelen wie er bij jou 
in het team zat. 

Nele: We hebben ook al eens een 
ontspanningsmomentenspel gespeeld.

Pierre: Dat was inderdaad ook heel leuk, 
dat was een soort race tegen de klok. 
Je moest om het snelste opdrachten 
vervullen. Ook heel veel Scribble en 
Cards Against Humanity online.

Dubbelpunt: Wat gaan jullie als eerste 
doen als corona voorbij is?

Pierre: Op café gaan!

Nele: In het echt vergaderen! 

Pierre: Awel ja. In het echt vergaderen 
en dan daarna op café gaan!

“Ik heb me nog maar 
zelden de nieuweling 
gevoeld”

“We gingen door 
modder en regen.”
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Hoe krijg je iedereen mee op de Chiroboot en hoe hou je iedereen van je leiding actief 
betrokken? Wat moet je doen als je iemand met een beperking in je groep krijgt? 
Hoe maak je jouw Chirogroep een betere afspiegeling van je buurt? De commissie 
Diversiteit kent alle antwoorden.

Door Laure

Commissie

Diversiteit

Dubbelpunt: Jullie werken aan diversiteit, maar waar zijn 
jullie vooral mee bezig?

Tine: Diversiteit is een heel ruim begrip. Het gaat van culturele 
tot fysieke diversiteit, maar evengoed over eetproblemen. Wij 
gaan met al die thema’s aan de slag en krijgen er ook vragen 
over.

Dorien: Ons doel is om Chirogroepen te ondersteunen om zo 
toegankelijk mogelijk te zijn voor iedereen in de samenleving.

Eden: We bieden soms ook advies aan kaderploegen op dat 
vlak.

Dorien: Klopt, bijvoorbeeld over Krinkel. Hoe kunnen we 
Krinkel zo toegankelijk mogelijk maken? Dat gaat over 
rolstoelen, mensen die het minder breed hebben of mensen in 
moeilijke situaties die niet per se in de Chiro zitten. Zoals Tine 
dus zei, is het inderdaad heel breed.

Tine: De visie van de Chiro is: iedereen moet in de Chiro 
passen, de Chiro is inclusief. De Chiro moet zich dus aanpassen 
zodanig dat iedereen een plekje krijgt en het zijn niet de kindjes 
die zich moeten aanpassen zodat ze bij de Chiro horen. Dit is 
zo’n beetje de filosofie waar wij binnen werken!

“De Chiro moet zich aanpassen, niet de 
kinderen die erbij willen horen.”

Dubbelpunt: Hoe doen jullie dat? Hoe verwezenlijken jullie 
die mooie filosofie?

Tine: We hebben een aantal fiches gemaakt als leidraad voor 
leiding om te kijken hoe ze hun Chirowerking zo inclusief 
mogelijk maken. Zo is er een fiche over armoede. Hoe kan je 
opmerken dat iemand het moeilijk heeft met lidgeld of kamp-

geld te betalen en hoe ga je met de leiding dat gesprek aan? 
Hoe kan je ervoor zorgen dat die kinderen toch mee op kamp 
kunnen en een slaapzak en een veldbed hebben? 

Dorien: Daarnaast geven wij vormingen en workshops. We 
hebben ook nog Leiding Op Maat. 

Tine: Bij Leiding Op Maat wordt er voornamelijk gewerkt rond 
wat exact de talenten van de personen met een beperking zijn 
en hoe ze die dan kunnen integreren in hun Chirogroep.

Dorien: De persoon zelf volgt dan gewoon de animatorcursus, 
maar wordt iets nauwlettender begeleid. We doen eigenlijk heel 
veel. Zo denken we in het begin van elk werkjaar na over welke 
thema’s we op dat moment belangrijk vinden en zo verdelen 
we ook onze werkgroepen. Zo hebben we een werkgroep 
Huisbezoeken omdat we dat heel erg belangrijk vinden. We zijn 
momenteel ook een talentenmethodiek aan het ontwikkelen. 
En voor Krinkel zijn er een hoop werkgroepen, dat wordt zo’n 
beetje Iedereen Mee Op Kamp maar dan voor Krinkel. 

Dubbelpunt: Soms werken jullie rond heel specifieke 
thema’s, bijvoorbeeld bij de fiches. Hebben jullie zelf veel 
ervaring met dergelijke thema’s of vragen jullie altijd een 
ervaringsdeskundige?

Tine: Bij de fiches zijn wij begonnen met advies te vragen. 
We kijken ook naar andere organisaties en hebben hun tips 
vertaald naar de Chirocontext. Daarnaast baseren we ons op 
eigen ervaring uit onze leidingsploeg of vragen we hulp aan 
mensen die het zelf meegemaakt hebben.

Dorien: Er zit sowieso in onze eigen ploeg wel wat expertise. 

Dubbelpunt: Op welke verwezenlijking zijn jullie het meest 
trots?

Tine: Voor mij persoonlijk zijn dat de fiches, omdat we daar ook 
heel lang mee bezig geweest zijn. En ons kaartspel ‘All Aboard!’.
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Dat was lang een soort Levensweg, maar 
op de laatste vergadering hebben we het 
veranderd naar een kaartspel. Ik ben ook 
trots op ons Haka-weekend.

Lore: Ik dacht ook nog aan wat we rond 
project Racisme gedaan hebben. Dat 
vind ik zelf een heel belangrijk thema. 
Het was een project waar wij samen met 
alle andere jeugdwerkorganisaties in 
Vlaanderen aan gewerkt hebben.

Lies: Ik ben een eerstejaartje, maar ik 
ben al heel trots op wat de anderen al 
gedaan hebben en ik ben heel blij dat ik 
daaraan mag meewerken. 

Eden: Het is nu ook mijn eerste jaar als 
beroepskracht bij de commissie en ik 
ben ook enorm trots op deze commissie. 
We zijn met zestien vrijwilligers, wat 
best veel is, maar die zestien personen 
smijten zich allemaal met veel plezier 
voor deze thema’s en ze zetten zich 
enorm hard in! 

Dorien: Ik ben heel trots op wie we zijn 
als ploeg. Ik heb het idee dat iedereen 
hier wel welkom is, de kans krijgt om te 
brengen wat ze graag willen brengen en 
dat iedereen er direct bij hoort! 

“Een Chirogroep moet een 
afspiegeling van de buurt 
zijn.”

Dubbelpunt: Waar botsen leidings en 
kaderploegen nog op als het op diversi
teit aankomt?

Dorien: Er is nog een te groot verschil 
tussen de stedelijke groepen en de platte-
landsgroepen. Het is ook onlangs in een 
diversiteitsstudie naar boven gekomen 
dat de Chirogroep niet altijd een afspie-
geling van de buurt is en dat is zeker wel 
iets waar we naar streven. Anderzijds 
heb ik wel het gevoel dat zeker kader-
groepen, maar ook lokale Chirogroepen, 
meer en meer de weg vinden naar onze 
commissie. De diversiteitsgedachte is 
dus aan het doorsijpelen. 

Tine: Dat is helemaal waar! Dit jaar 
zijn we bijvoorbeeld echt heel actief 
betrokken geweest bij Krinkel. Ze zijn 
vrij snel naar ons gekomen om advies te 
vragen over hoe ze Krinkel voor iedereen 
toegankelijk kunnen maken. Dat is 
anders dan vier jaar geleden, toen wij 
zelf nog overal aan mouwen moesten 
gaan trekken. Waar ik nog aan denk: hoe 
ouder je wordt, hoe moeilijker het is om 
erbij te horen en hoe moeilijker anders-
zijn wordt. Ook bij kaderploegen, waar 
we er nog niet in slagen om iedereen erbij 
te laten horen.

Dorien: Klopt, als commissie Diversiteit 
zijn wij zelf ook totaal niet divers.

Tine: Ik denk ook wel dat dat moeilijk 
is en dat we er zeker niet altijd genoeg 
rekening mee houden.

Eden: Dat werd ook goed bevestigd in het 
diversiteitsonderzoek dat we samen met 
Odisee Hogeschool hebben uitgevoerd. 
Daarin zien we terugkomen dat bij de 
lokale groepen maar een op de vijf echt 
een afspiegeling van de buurt is. Bij 
kaderploegen is dat nog veel minder. Dus 
dat is zeker iets waar wij met het kader 
en als commissie nog hard in kunnen 
groeien.

Dubbelpunt: Wat is er de laatste tijd 
in jullie ogen positief veranderd wat 
diversiteit betreft?

Eden: De beleidsnota. Diversiteit is een 
rode draad geworden in de beleidsnota 
van 2022-2025. Er is beslist dat diversi-
teit overal een beetje moet terugkomen, 
dus dat het geen doelstelling op zichzelf 
kan zijn. Ik vind dat zelf wel een heel 
positieve benadering van wat diversiteit 
kan zijn. 

Tine: Ook dat onze CoDi bijna dubbel zo 
groot is geworden en dat we veel kunnen 
doen met zoveel volk.

Dorien: Je voelt echt dat diversiteit veel 
belangrijker wordt in de Chiro en dat de 
diversiteitsgedachte zeker begint door te 
sijpelen.

“Binnenkort onze 
workshop ‘Spelen met 
diversiteit’ ook online!”

Dubbelpunt: Jullie geven ook work
shops. Over welke thema’s kunnen die 
zoal gaan en wat is de meest aange
vraagde workshop?

Tessa: Ik denk dat de meest aange-
vraagde workshop ‘Spelen met diversi-
teit’ is. Die zijn we nu ook digitaal aan 
het omvormen om hem online te kunnen 
aanbieden. Dat is voor ons een heel leuke 
workshop om te geven, want die is heel 
interactief. Dus binnenkort ‘Spelen met 
diversiteit’ online!

Dubbelpunt: Wat houdt die workshop 
dan precies in?

Tessa: Het is een leuke workshop waarin 
we praten over wat diversiteit precies 
is en wat er allemaal bij kan horen. Ook 
wisselen we ervaringen en tips uit.

Tine: Evengoed kan het gaan over hoe je 
spelen kan aanpassen zodat iedereen kan 
meespelen.

Dubbelpunt: Zijn er nog andere 
workshops die jullie geven?

Tine: We zijn nu bezig aan een workshop 
over stereotypen, ‘Bakbananen en 
carapils’. Dat is jammer genoeg geen 
workshop die we online kunnen geven. 
Maar het is een workshop waarbij we 
mensen bewust willen maken van hoe 
stereotypen soms heel onbewust binnen-
sluipen, bijvoorbeeld in kampthema’s of 
een spelinkleding. En natuurlijk ook over 
hoe je dat kan vermijden. Daarbovenop 
zijn wij nog bezig met een ‘talent-
methodiek’. Aan het begin van het jaar 
worden er altijd taakjes verdeeld onder 
de leiding. Meestal krijgen degenen die 
het hardst roepen de taakjes van hun 
voorkeur. Nu zijn wij dus een methodiek 
aan het ontwikkelen waarbij leiding 
hun taakjes kan kiezen op basis van hun 
talenten, zodat de juiste taken naar de 
juiste mensen gaan.

Tessa: Dat is geen echte workshop, maar 
een methodiek die je kan aanvragen om 
dan zelf met je ploeg te doen. Net zoals 
ons ‘All Aboard’-kaartspel.

Angelique: Onze workshops zijn 
zeker goed omdat ze breder gaan dan 
 diversiteit en hoe die zich op het eerste 
gezicht presenteert. Iedereen kan er 
zich wel in vinden, denk ik, niet alleen 
de Chirogroepen met iemand met een 
beperking. We focussen dan ook op 
alle verschillen tussen personen. In de 
workshop kan iedereen zich dan ook wel 
herkennen.

Romi: Ik denk dat onze workshops heel 
hard draaien rond interactie en discus-
sies, en dat je zo dan heel veel van elkaar 
kunt leren.

Dubbelpunt: Wat moeten de mensen 
zeker nog weten over de commissie 
Diversiteit?

Eden: Onze deuren staan nog altijd 
wagenwijd open voor vragen en eventu-
eel ook voor lidmaatschappen. Dus als je 
eens wilt zien of je bij de CoDi past, mag 
je altijd een berichtje naar ons sturen!

Romi: We doen ook veel meer dan enkel 
workshops geven. Mensen kunnen ons 
dus ook bij  andere vragen contacteren 
en je kan ons vinden op alle nationale 
evenementen, bijvoorbeeld op Ambriage. 

Sociale media: 

Instagram: @iedereenchiro 

Facebook: Iedereen Chiro - 
Diversiteit in de Chiro

 jan van bostraeten



16 17KADERDUBBELPUNT
LENTE 2021

KADERDUBBELPUNT
LENTE 2021

Dubbelpunt sprak deze maand met Hanne 
Degreef van gewest Kroïnjel om eens te 
horen hoe zij met hun gewestploeg toch 
activiteiten blijven organiseren in tijden 
van corona. Wij waren alvast heel erg 
benieuwd. 

Door Joni en Auke

Het leven van een gewester   
in coronatijden

OE IS'T GEWEST

Chiro-ID
Welk gewest:  

Kroïnjel

Hoeveel gewesters:  
13 

Hoeveel Chirogroepen  
in jullie gewest:  

13

Vergaderlocatie:  
Lokaal Sint-Augustinusscouts 

Waar zijn jullie trots op? 

De betrokkenheid bij onze 
Chirogroepen

Dubbelpunt: Gewest Kroïnjel, wie zijn 
jullie?

Hanne: Gewest Kroïnjel is een 
 geëngageerde groep jonge mensen die er 
zowel is voor de ondersteuning van de 
Chirogroepen als voor ontspanning voor 
de leiding en de oudere afdelingen. 

Dubbelpunt: Op welke gewestactiviteit 
zijn jullie het meeste trots, precorona?

Hanne: Het keti-aspiweekend staat bij 
mij wel echt op nummer een. Twee jaar 
geleden waren wij het grootste gewest, 
met de meeste aanwezige deelnemers. 
Dat valt ook te merken aan de kleding 

van ons gewest. Tegenwoordig hebben 
zelfs al keti’s Kroïnjel-pulls aan. 

Dubbelpunt: Wat is de leukste 
activiteit die jullie samen doen om te 
ontspannen?

Hanne: Ons ‘Marcske’ en ons ‘Jeanneke’. 
Dat zijn activiteiten die wij normaal 
gezien maandelijks vastleggen. Het 
is dan de bedoeling dat iemand iets 
voorbereidt. Eens gezellig samen op kot 
eten of een kerstfeestje of zo. Dat is dan 
het ‘Marcske’ van die maand. Het kan iets 
heel kleins zijn. Nu met corona zijn we 
naar Sint-Truiden By Light geweest. En 
wandelen, of course (lacht). We zouden 
graag binnenkort samen willen koken 

en eten, natuurlijk wel online. Zo zal er 
iemand alle ingrediënten halen en die bij 
iedereen thuis afzetten. En dan kunnen 
we via videocall allemaal samen koken.

Dubbelpunt: Merk je dat deze situatie 
iets doet aan de groepssfeer?

Hanne: Je merkt dat nu erg hard in 
coronatijden. Voor corona deden we 
maandelijks iets samen en probeerde 
iedereen daarbij aanwezig te zijn. Het is 
nu al even geleden en je merkt echt een 
verschil. Het team van vorig jaar hangt 
beter aan elkaar dan het team van dit 
jaar. Gewoon doordat je elkaar niet ziet 
en minder hoort. 
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Dubbelpunt: Wat is jullie Chirodroom 
als gewest?

Hanne: Alle Chirogroepen betrekken 
bij onze gewestwerking, denk ik. We 
hebben dertien groepen in ons gewest 
en er zijn er drie die er bijna niet bij 
betrokken zijn. Een van die drie is heel 
moeilijk te bereiken door de taalgrens 
en dat kunnen we ook begrijpen (een 
van hun groepen ligt in Sankt-Vith en is 
voornamelijk Duitstalig, n.v.d.r.). Maar de 
andere twee zouden veel actiever kunnen 
deelnemen. Wij zouden dus heel graag 
een gewest zijn waar alle Chirogroepen 
zich bij betrokken voelen en niet enkel 
die tien.

Dubbelpunt: Heb je een idee wat je zou 
kunnen doen om die Chirogroepen 
beter te bereiken?

Hanne: We zijn ons al twee jaar heel 
sterk op die groepen aan het richten, 
maar Sankt-Vith blijft heel moeilijk door 
de taalgrens. Zeker aangezien er vorig 
jaar ook niemand in die leidingsploeg zat 
die Engels sprak. Maar voor de andere 
twee Chirogroepen merken we dat de 
ene gewoon niet beweegt en er ook 
geen behoefte aan heeft dat wij daarin 
blijven pushen. Bij een Chirogroep die 
we vroeger weinig bereikten, is de meter 
erin geslaagd om dat wel te doen. Zij 
heeft ervoor gekozen om die groep twee 
jaar op rij als metekindje te kiezen en we 
zien nu met de laatste fysieke activiteit 
die mocht doorgaan dat dat de grootste 
aanwezige groep was. 

“Organiseer enkel iets als 
het een meerwaarde kan 
opleveren!”

Dubbelpunt: Hebben jullie ondanks 
corona activiteiten georganiseerd? Zo 
ja, welke?

Hanne: We zijn begonnen met de 
bekendmaking van de meter en peter. 
Dat was een wandeling, toen was wande-
len nog origineel (lacht). We hebben een 
wandeltocht gedaan met standjes waar ze 
een dier kregen en die dieren waren dan 
onze profielfoto’s. 

Met Valentijn hebben we Kroïnjeldates 
georganiseerd. Daarbij konden ze een 
formulier invullen als ze graag op date 
gingen en dan hebben de Kroïnjel-match-
makers dates samengesteld. Ik denk dat 
dat ook nog vrij origineel was. En voor de 
rest proberen wij nog meer in te zetten 
op die meter- en peterband. Bijvoorbeeld 
met een dessertjesdate.

Ten slotte hebben we ons grootste 
evenement nog gehad en omdat het zo 
een succes was, hebben we er ook een 
Nieuwjaarseditie van gemaakt. Dat 
was de Kroïnjelradio. Dat was ook het 
meest originele. Radio Kroïnjel was een 
alternatief voor de gewestfuif: we gingen 
muziek draaien, en mensen konden 
stemmen op het beste Chirolied en hun 
top 3 samenstellen. Daar hebben we dan 
een lijst van gemaakt. Ze konden inbellen 
en we hadden spelletjes voorzien. Elke 
gewester had van zichzelf een schilderij 
gemaakt en er was een soort kunst-
veiling. Als ze dan konden raden welk 
schilderij het was en van welke schilder 
het was, dan wonnen ze het schilderij en 
brachten we dat. We hebben ook jenever-
kes rondgebracht, mensen konden zich 
thuis verkleden en foto’s insturen, en ze 
konden plaatjes aanvragen. 

Dubbelpunt: Merk je dan ook dat 
de Chirogroepen het appreciëren 
dat jullie die moeite doen om iets te 
organiseren?

Hanne: De ene apprecieert dat al wat 
meer dan de andere. Maar we merken 
wel dat er nog weinig behoefte is aan de 
zoveelste online quiz. Dat hebben we dus 
wel meteen gezegd: we zullen misschien 
wel veel minder activiteiten hebben, 
maar als we iets doen, willen we dat het 
origineel blijft. 

Dubbelpunt: Hebben jullie nog gewest
activiteiten gepland?

Hanne: Er zijn nog drie grote activiteiten 
waar we een alternatief voor zoeken, 
zoals keti-aspiweekend. Maar als we 
geen deftig alternatief vinden, stellen we 
het uit. We zullen sowieso nog wel iets 
organiseren en we hopen dat we onze 
kampbezoeken kunnen doen, maar er 
staat nog niets uitgewerkts klaar. Voor 
ons gewest is de regel: organiseer enkel 
iets als het een meerwaarde kan opleve-
ren. We willen niet het zoveelste zelfde 
evenement. Dan moet het origineel zijn 
om er nog volk naartoe te krijgen.

Dubbelpunt: Wat gaan jullie doen 
zodra corona voorbij is?

Hanne: We hopen dat onze gewestfuif de 
eerste massa-activiteit is die wij mogen 
doen, dat zal in november zijn. Ook zou 
het fijn zijn dat wij in september de 
bekendmaking van de meter en peter bij 
de Chirogroepen zelf mogen doen.

Dubbelpunt: Waar kunnen jullie 
nog wel wat hulp gebruiken tijdens 
corona?

Hanne: We kunnen nog wat tips gebrui-
ken voor vergadertechnieken. Onze 
vergaderingen duren soms drie uur en 
dan hebben we twee puntjes behandeld. 

Dubbelpunt: Dank je wel voor het 
interview! 

DAGBOEK VAN EEN DIENST

CHIRO RAILWAYS 
2018 (ROUTE 
DOOR DUITSLAND, 
OOSTENRIJK, SLOVENIË, 
KROATIË, HONGARIJE EN 
TSJECHIË) 

Esther, Alex, Stilman,  Ruben, 
 Lieselore, Ward en Eva

Chiro Railways begon als een tocht in 
het onbekende. Letterlijk, want als 
deelnemers kwamen we pas last minute 
onze volgende locatie te weten. Dat 
maakte het leuk, want heel de reis werd 
zo een ware ontdekkingstocht. Onderweg 
zaten we regelmatig enkele uren op een 
trein, maar dat werd altijd omgetoverd 
tot een zalige ervaring: minifuif in een 
lege wagon in Kroatië, broodjes eten werd 
Restaurante Del Treincoupé waarbij 
je de gekste combinaties kreeg (chips 
op een broodje is de max). Eva werd 
tijdens een grenscontrole door de politie 
aangesproken over haar lengte (1,94 m) 
en ze wilden haar matchen aan een grote 
collega. Jammer genoeg liep die weg uit 
schaamte. We reisden langs zes steden 
waar we niet alleen tijd hadden voor 
cultuur en spel, maar ook feestjes en 
spontane volksdansmomenten. Vanaf dag 
één werden we direct een hechte groep. 
Het was dus niet verwonderlijk dat een 
aantal van onze groep bij de DIA wilden 
komen.

Sluit je ogen, doe heel 
even alsof er geen corona 
is, geen reisverbod, geen 
regeltjes en mondmaskers, 
en droom eens helemaal 
weg. Waar zou jij naartoe 
gaan als het kon?

Wij van ‘den DIA’, ofwel de Dienst 
Internationale Activiteiten, maken het 
onze missie om zoveel mogelijk beige 
rokjes en shorts naar het buitenland te 
krijgen. Daar kan je kennismaken met 
de uitzonderlijke kansen die een buiten-
lands bivak te bieden heeft en de ervaring 
die je kan opdoen tijdens een uitwisse-
ling met andere jeugdbewegingen. 

Nu nemen wij je graag mee op een 
virtuele reis door Europa aan de hand 
van enkele van onze favoriete anekdotes. 

Blijf dromen, blijf plannen en we hopen 
dat jullie allemaal heel snel nieuwe 
(internationale) Chiroherinneringen 
mogen maken!

Dagboek van de 
Dienst Internationale 
Activiteiten
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BULGARIJE 
Thiana

Op buitenlands bivak naar Bulgarije 
is ‘the best of both worlds’: een 
week avontuurlijk trekken door het 
Rilagebergte om dan de nachttrein te 
nemen naar de kust en een week te 
genieten van de prachtige kuststeden 
en stranden langs de Zwarte Zee. 
Samen grenzen verleggen door 
onverwachte stormen in de gebergtes 
te overwinnen of ‘s nachts stiekem te 
gaan skinnydippen in de zee. Onver-
getelijke tijden! 

RANFTTREFFEN 
(ZWITSERLAND)
Elk jaar trekken er het weekend voor 
Kerstmis een paar zotten in hun 
Chirobroek of -rok met blote benen 
naar Zwitserland om deel te nemen 
aan Ranfttreffen. Dat is een nachtelijke 
wandeltocht waarvoor alle leiding 
van de Zwitserse jeugdbeweging 
Jubla samenkomt en die eindigt in 
de Ranftvallei, met vermoeide benen, 
koude tenen en duizenden mensen 
met kaarsjes om je heen. Een magische 
ervaring.

EASTER COURSE 
(VERENIGD 
KONINKRIJK)

Judith (DArtA) en Ward (DIA)

Ik heb deelgenomen aan Eastercourse 
2019. Ik vertrok met een bang hartje, 
als ik eerlijk moet zijn. Ik had al veel 
deelgenomen aan cursussen in België, 
maar zo een hele week Engels, kon ik dat 
wel? Ja hoor, zo bleek! Toen we eenmaal 
daar waren, was mijn bang hartje 
veranderd in eentje dat zo snel mogelijk 
iedereen wou leren kennen. Er waren veel 
vrije  momenten waardoor we spelletjes 
konden spelen en leren van elkaar. Het 
beste dat ik heb onthouden, is onze dag 
aan zee. We hebben de kust van Wales 
af gereden, en hier en daar hebben we 
gestopt en in de zee gespeeld.

KRINKEL 
INTERNATIONAAL 
(BELGIË)

Tinne

Deelnemen aan de internationale 
kampgrond van Krinkel heeft mijn ogen 
geopend. Nooit had ik verwacht dat ik 
mij zo snel zo verbonden zou kunnen 
voelen met een groep onbekenden. 
Al heel snel bleek dat al die onbeken-
den één eigenschap deelden: een 
 gigantische passie voor het jeugdwerk.

Met een klein beetje schaamte moest 
ik toegeven aan mensen vanuit de 
Filipijnen, Chili, India en Zuid-Afrika, die 
dagen onderweg waren geweest met 
het vliegtuig, dat ik maar tien minuten 
onderweg was geweest met mijn fietsje.

PISARA CAMP 
(FINLAND)

Ruben

Pisara Camp was voor mij een weekje 
tot rust komen en heel veel fijne 
babbels. De leukste momenten waren 
de zangstondes in het Fins. Hoewel ik 
er weinig van verstond, kwamen de 
emoties van de liedjes toch over bij mij.

EUROCOURSE (MALTA)
Rani

Tijdens de Eurocourse vond de ZAK 
(jeugdbeweging in Malta) het belang-
rijk dat we zoveel mogelijk lokale 
specialiteiten konden proberen. Elke 
dag stond er dan ook wel iets typisch 
Maltees op het menu, en meestal was 
dat zeer lekker. Enkele dagen ver in 
het kamp was het Maria Lichtmis. Dat 
wordt op bepaalde plaatsen in België 
gevierd met pannenkoeken. Dat was 
een grote traditie in de Chirogroep van 
een van mijn Belgische reisgenoten. 
We vonden het belangrijk om iedereen 
ook eens te laten proeven van een 
Belgische specialiteit. Door haar 
enthousiast initiatief zijn we die dag 
extra vroeg opgestaan om samen met 
het kookteam van Malta voor iedereen 
pannenkoeken te bakken. Er zijn 
nu dus twee Maltezers die perfect 
pannenkoeken kunnen bakken. Het 
was superleuk om na het kennismaken 
met Maltese lekkernijen ook wat 
Belgische keuken te kunnen delen met 
de deelnemers.

FDF NATIONAL 
CAMP 
(DENEMARKEN)

Alex

FDF National Camp – of 
zoals de Denen het noemen: 
Landslejr – is een negendaags 
bivak dat plaatsvindt in een 
prachtige omgeving. Het is 
een beetje zoals onze Krinkel, 
maar nog groter en zotter, 
met meer dan 10 000 Deense 
en internationale deelnemers 
(van Albanië tot Zuid-Afrika). 
De Chiro wordt vertegen-
woordigd door keti’s.

Tijdens het kamp logeer je 
bij een gastgroep. Je slaapt 
er in tenten en kookt er op 
een kampvuur. Daarnaast 
is iedereen vrij om te kiezen 
aan welke van de voorziene 
activiteiten ze deelnemen. 
’s Ochtends kan je genieten 
van een bezinningsmoment 
in open lucht, ’s avonds van 
een spetterende show of een 
internationale thema-avond. 
De volgende editie staat 
gepland in juli 2022. Inte-
resse? Hou dan zeker de Face-
bookpagina van de Dienst 
Internationale Activiteiten en 
chiro.be in de gaten.

HONGARIJE
Anne

Op buitenlands kamp gaan in Buda-
pest was heel plezant. Aangezien het 
een van de eerste keren was dat we 
met onze Chirogroep een buiten-
lands kamp voor aspiranten organi-
seerden, waren we nog wat zoekende 
in het begin. Mijn medeleiding en ik 
hebben er veel tijd in gestoken en er 
een zalige ervaring van gemaakt. Een 
van de leukste dingen was de stad 
ontdekken met de fiets. We cruisden 
door heel Budapest en zagen zo heel 
veel van de stad. Ook het hoogte-
parcours met heel veel ziplines was 
supercool. De band die je krijgt door 
met je groep in een ander land op 
kamp te gaan, is onbeschrijfelijk! En 
in het hostel leuke babbels doen met 
andere reizigers was ook zaaaalig.

ROEMENIË
Fran

De gemakkelijkste reisweg 
nemen, dat zou maar saai 
zijn, hé. Train the Trainers 
was mijn eerste internatio-
nale cursus waar we leerden 
groepen te begeleiden 
en communicatie- en 
verwachtingenbarrières te 
doorbreken. We trokken naar 
Lași in Roemenië, wat een 
tocht!

LITOUWEN
Esther en Stilman

We gingen een weekendje naar Vilnius 
om te vergaderen met katholieke 
partnerorganisaties waar Fimcap 
Europe het overkoepelende orgaan 
van is. Tijdens zulke vergaderingen 
staat uitwisseling over diverse thema’s 
centraal. Daarbovenop natuurlijk ook 
nog de stad verkennen. :)

Wist je dat de Fimcap 29 lidorganisaties 
telt, uit 26 landen in 4 continenten? 
De Chiro heeft Fimcap mee opgericht. 
In de jaren vijftig werkte de Chiro al 
samen met Franse en Nederlandse 
jeugdbewegingen. 
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Welke  
vrijwilliger  
ben jij?

Als je deze Dubbelpunt 
leest, wil dat zeggen dat 
jij vrijwilliger bent in het 
kader. Gewester, verbonder 
of nationale vrijwilliger? 
We doen allemaal wel 
van die typische dingen. 
In welk type vrijwilliger 
herken jij jezelf?  
Doe de test!

VOORAL A: DE CREATIEVELING
Jouw motto: “Voor elk probleem bestaat er een oplossing.” Jij laat je 
inspireren door jouw fantasieën waardoor je altijd zorgt voor een crea-
tieve twist. Het afgelopen jaar heb jij dan ook met weinig moeite gezorgd 
voor alternatieve vergadermethoden, coronabestendige spelideeën of 
digitale aperitiefsessies. 

VOORAL B: DE SFEERMAKER
Jouw motto: “Maak van elke dag een feest!” Voor jou telt maar één ding: 
sfeer. Als iedereen zich goed voelt en een leuke tijd beleeft, is jouw 
missie geslaagd. Het leven is wél een ponykamp.

VOORAL C: DE FIXER
Jouw motto: “Yes, we can!” Jij weet van aanpakken en krijgt daardoor 
ook alles geregeld. Geen klus is te zwaar of te moeilijk voor jou, aan-
gezien je altijd weet wie of wat je kan helpen. Met jouw motivatie zet je 
anderen er ook toe aan om er elke keer voor de honderd procent voor te 
gaan!

VOORAL D: DE CHAOOT
Jouw motto: “We zien nog wel”. Een agenda of planning, daar moet jij 
niets van weten. Jij leeft van dag tot dag en hebt er vertrouwen in dat 
alles in orde komt. Als je een taak of opdracht krijgt, denk je er vaak pas 
op het einde aan waardoor je net (niet) de deadline haalt.

1. Tijdens een digitale vergadering…

A. ben jij een vat vol ideeën.

B. zorg jij tussendoor voor 

een mop of een schattige 

katten-meme.

C. weet jij meteen wie je kan bellen 

om een bepaalde taak te regelen.

D. ben jij weer eens te laat aan-

gezien je de vergaderlink niet kon 

vinden tussen alle ongeopende 

e-mails.

3. Er is een probleem tijdens 
een activiteit, jij…

A. improviseert en bedenkt 
meteen een creatieve 
oplossing.

B. maakt van de gelegenheid 
gebruik om iedereen eens 
goed te doen lachen, zodat 
iedereen zich blijft amuseren.

C. hebt al een plan B bij de 
hand. Jij hebt op voorhand 
al nagedacht over wat er zou 
kunnen mislopen.

D. laat alles gebeuren. Proble-
men lossen vaak vanzelf op!

5. Er komt iemand nieuw in de ploeg, jij…

A. zorgt voor een leuk spelletje om hem of haar te verwelkomen.

B. verzint meteen een grappige bijnaam. Lachen is gezond! 

C. vraagt meteen wat zijn of haar sterke punten zijn en welke connecties hij of zij heeft.

D. bent al snel de naam vergeten. Je kan toch niet alles onthouden?

4. Tijdens een namiddagje 
teambuilding wil jij…

A. zorgen voor een inspiratievolle activiteit. Dat kan altijd van pas komen.
B. er vooral een feest van maken. Muziek mag dan ook niet ontbreken: jij wil iedereen je coole dansmoves laten zien.

C. zorgen voor een spectaculaire activiteit. Met jouw organisatieskills kan dat geen probleem zijn!
D. vooral genieten. Voor jou is een namiddagje chillen zeker voldoende. Hoe complexer de activiteit, hoe meer je namelijk zou kunnen vergeten.

2. Tijdens de voorbereidingen 
van een activiteit…

A. hou jij je bezig met de creatieve kant.

B. zorg jij dat er aandacht besteed 
wordt aan de sfeer.

C. maak jij meteen een planning en 
volgt die nadien stap voor stap. Zo ben 
je er zeker van dat je niets vergeet.

D. weet jij niet waarmee eerst te 
beginnen, dus begin je aan alles 
tegelijk. Een planning maken, is niet 
aan jou besteed.

 Marij Germijns



Samen met heel wat jeugdwerkpartners 
lanceerden we het project Jeugdwerk 
Tegen Racisme. Dat project heeft – zoals 
de naam al verraadt – als doel om racisme 
uit het jeugdwerk te krijgen. Daarvoor 
werd een site gemaakt met onder andere 
een toolbox. In die toolbox vind je nuttige 
tools en methodieken om racisme en 
discriminatie bespreekbaar te maken en 
vervolgens ook aan te pakken.

Heb je je ooit eens afgevraagd hoe je als 
jeugdwerker omgaat met racisme en 
discriminatie? Of hoe je thema’s zoals 
privileges en racisme kan blootleggen en 
bespreken met je ploeg? Misschien heb 
je al racistisch gedrag opgemerkt, maar 
wist je niet goed hoe je daarop moest 
reageren of hoe je het slachtoffer van 
racisme kon bijstaan? 

AAN DE SLAG MET DE 
TOOLBOX
Je vindt de toolbox op jeugdwerkte-
genracisme.be/toolbox. Hij bevat een 
heleboel spelen en methodieken. Je kan 
in de databank zoeken op leeftijd, thema 
of niveau. Bij leeftijd worden er drie 
groepen onderscheiden: lagereschool-
leeftijd, middelbareschoolleeftijd en de 
18-plussers. 

PER LEEFTIJD
Voor de allerjongsten vind je bijvoorbeeld tips over hoe je het sinterklaasfeest op een 
inclusieve manier kan organiseren. Je ontdekt er hoe je aan de slag kan met de roet-
veegpiet zonder al te veel tegengepruttel van je medeleiding. Met de identiteitsbloem 
leren kinderen dan weer hoe ze zichzelf uitgebreid kunnen voorstellen en waarom het 
zo belangrijk is dat iedereen zichzelf kan zijn.

Voor leden van het middelbaar reikt onder andere Demos een verzameling spelletjes 
aan die kunnen aantonen op welke manier witte mensen voordelen krijgen in hun 
leven, gewoon omdat ze wit zijn. Dat wordt ook wel wit privilege genoemd, en het kan 
gaan over grote dingen – zoals een naam hebben die je niet tegenwerkt bij het zoeken 
naar een job – of kleinere dingen – zoals pleisters die te koop zijn in jouw huidskleur.

Ook met de leiding kan je aan de slag gaan. Je leert aan de hand van een rollenspel hoe 
je kan reageren op racisme. Met een andere tool kan je reflecteren over de rol die jij 
vanzelf inneemt tijdens conflicten: passieve omstander of eerder volger? 

Racisme en discriminatie zijn in 2021 nog altijd een 
probleem. Niet alleen heel expliciet racisme komt nog 
vaak voor, we worden ons ook alsmaar bewuster van het 
feit dat er heel wat onbewuste vormen van racisme in 
onze maatschappij ingebed zijn. Daarom sloeg de Chiro 
de handen in elkaar met Uit De Marge vzw, het steunpunt 
voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie. 

Help mee om racisme uit het 
jeugdwerk te doen verdwijnen

toolbox: 
How to
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WAAROM JEUGDWERK 
TEGEN RACISME?
Toolbox, allemaal goed en wel. Maar 
waarom zou je aan de slag moeten gaan 
met een thema als racisme? De Chiro 
vindt dat jeugdwerk een plek moet zijn 
waar alle kinderen en jongeren zich 
welkom voelen. Dat ze zichzelf kunnen 
zijn en zich kunnen ontplooien. Om dat 
te kunnen realiseren, kijken wij niet 
alleen naar racisme in de heel strikte zin 
van het woord. We kijken ook naar het 
onzichtbare racisme dat vaak onbedoeld 
en onbewust is en verborgen zit in de 
manier waarop we denken, spreken en 
handelen.

Al die tools zijn bedoeld om te sensibili-
seren, om in dialoog te gaan op een open 
manier en om zo bij te leren. Want alleen 
door bij te leren, kunnen we racisme 
doen verdwijnen uit het jeugdwerk. 
Jeugdwerk heeft een belangrijke stem in 
de maatschappij. Met dit project willen 
we dan ook het voorbeeld geven aan de 
andere sectoren en een voortrekkersrol 
opnemen.

PER THEMA
Wil je het hebben over identiteit? Over 
vooroordelen, privileges of kolonialisme? 
Wil je praktischer methodieken over 
reageren op racisme en de nazorg voor 
slachtoffers? Bij ‘thema’ kies je het 
onderwerp dat bij jullie het meeste 
een rol speelt of waar jullie het meeste 
interesse voor hebben.

PER NIVEAU
Ten slotte kan je ook kiezen op niveau. 
Ben je nog nooit met een methodiek rond 
racisme aan de slag gegaan? Kies dan 
voor het laagdrempelige ‘verkennende’ 
niveau. Die tools zijn minder (  tijds- )
i ntensief en stellen bijvoorbeeld de 
dynamiek in je groep in vraag. Heb je 
kennis van zaken of zoek je naar een 
grotere uitdaging? Kies dan voor het 
‘verdiepend’ niveau. Die tools zijn een 
stuk intensiever, gaan tot in de kern van 
het thema en bieden meer ruimte voor 
nabeschouwing en reflectie.

 dominique vankan

CHIRONIEUWS

Van leeg wit blad 
tot subsidiegeld: 

beleidsnota
Om de vier jaar schrijft de Chiro haar 

beleidsnota. Een heel belangrijke 
opdracht, want dat dossier zorgt 

ervoor dat wij geld krijgen van 
de overheid maar het bepaalt 

ook wat wij daarvoor allemaal 
in ruil moeten doen. En liefst 
hebben zo veel mogelijk 
vrijwilligers hun zegje kunnen 
doen bij het schrijven. Wij 

gingen eens luisteren bij de 
werkgroep die de beleidsnota 

voor 2022-2025 schreef. 

Door Emilie en Lotte
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Wat doet de werkgroep Beleidsnota?

Annelies: We hebben een aantal 
fasen doorlopen om te zorgen dat er 
in december 2020 bij de overheid een 
beleidsnota kon worden ingediend voor 
2022-2025. Wij hebben daarvoor een 
literatuur studie gedaan, we hebben 
op verschillende manieren en op 
verschillende momenten in het proces 
alle ploegen bevraagd. Het doel was om te 
kijken waar we als Chiro naartoe willen 
gaan, wat onze doelstellingen zullen zijn. 
We hebben die beleidsnota geschreven 
en nu proberen we na te denken over hoe 
we die levend houden in de Chiro. 

Tom: Ik herinner mij vooral heel veel 
verschillende methodieken die we op 
van alles hebben toegepast om input te 
verzamelen: veel break-outrooms en ons 
opsplitsen in telkens nieuwe groepen. 
Veel nadenken, opnieuw dezelfde dingen 
lezen en toch nog een beetje aanpassen 
omdat ze nog niet exact zijn wat we 
willen dat ze zijn. Maar ik herinner me 
ook wel dat we veel hebben gelachen, 
veel toffe dingen hebben gedaan, bij veel 
mensen zijn mogen langsgaan en veel 
ideeën hebben gehoord over de Chiro.

Sarah: We zijn van niets begonnen en 
het resultaat was een beleidsnota die 
ingediend is en die voldeed aan alle 
vereisten.

Jolien: Het leuke was dat we met dromen 
van ploegen aan de slag mochten. We 
mochten zelf dromen en we mochten 
aan iedereen vragen: wat zijn jullie 
dromen voor de toekomst van de Chiro? 
Superfijn, dus.

Wat is een beleidsnota?

Annelies: Eerst en vooral is dat een 
document om geld te kunnen krijgen 
van de overheid: subsidies. Daarnaast is 
het voor onszelf een heel grote leidraad 
over waar we met de beweging naartoe 
willen en waar we ons mee willen 
bezighouden. We schrijven hem voor de 
overheid omdat dat verplicht is, maar 
omdat we het toch moeten doen, willen 
we het meteen keigoed en grondig doen. 
En we proberen het echt heel realistisch 
te maken zodat we ons daaraan kunnen 

houden en het voor onszelf ook echt een 
richtlijn is.

Hoe start je met het schrijven van zo’n 
document?

Sarah: We zijn begonnen met zaken 
lezen. Wat leeft er in de Chiro? Wat leeft 
er in jeugdwerkland, in de samenleving? 
Wat zullen wij meemaken de komende 
jaren? Waar moeten we mee bezig zijn, 
wat doen we goed, wat doen we niet 
goed? We hebben ploegen bevraagd en 
daar hebben we strategische doelstellin-
gen uit gehaald.

Hoelang duurt het proces van start tot 
ingeleverd bij de overheid?

Sarah: Toch anderhalf jaar, van septem-
ber ’19 tot december ’20.

Keurt de overheid de beleidsnota dan 
gewoon goed?

Tom (lachend): Dat hopen wij.

Maar kunnen ze vragen om zaken 
aan te passen of wordt hij sowieso 
goedgekeurd?

Niels: De beleidsnota wordt gelezen 
door een adviescommissie en door de 
administratie. Zij gaan na of aan alle 
voorwaarden is voldaan die het decreet 
oplegt. We moeten een aantal dingen 
opnemen in de beleidsnota voor die 
geldig is. Zo moeten we een integriteits-
beleid hebben in de Chiro. De adviescom-
missie kijkt of het bedrag dat gevraagd 
wordt in verhouding is met de zaken die 
we willen realiseren de komende jaren.

Zij zullen dan zeggen: ‘Oké, dat is 
voldoende, we adviseren het gevraagde 
bedrag, of meer of minder.’ De minister 
beslist uiteindelijk hoeveel geld elke 
organisatie krijgt. Dat is niet zo’n evident 
proces, omdat er een pot met middelen is 
die verdeeld moet worden over 130 orga-
nisaties. Meestal vraagt iedereen samen 
meer dan het budget, dus het is dan 
kiezen hoeveel elke organisatie krijgt. 
Afwachten dus! In ieder geval hebben we 

inhoudelijk een sterk dossier geschreven 
en zullen we dat sowieso proberen te 
realiseren, of we nu alle centen krijgen of 
maar een deel ervan. 

Waarom hebben jullie in 2019 zelf 
besloten om jullie in te zetten voor de 
werkgroep?

(algemeen gelach)

Of zitten jullie hier onder lichte 
dwang? (lachend)

Katrien: Ik zit hier uit vrije wil. Ik had 
al twee keer meegewerkt aan het grote 
Chiro-onderzoek en wou meer betrokken 
zijn bij de verwerking daarvan. Dus nu 
wil ik het vervolg hiervan meemaken.

Annelies: Ik was wel een beetje ‘ver-
plicht’. Het is zo dat altijd iemand van de 
voorzitters mee de werkgroep opvolgt. 
Maar het voelde nooit als een verplich-
ting, want ‘t is hier keitof! 

Jolien: Ik heb me aangesloten omdat 
het beleidsmatige me wel interesseert 
en het ook gewoon tof is om naar de 
toekomst te peilen bij alle kaderleden en 
Chirofanaten.

Koen: Ik ben een vreemde eend, ik ben 
nog maar twee maanden actief in de 
werkgroep. Eigenlijk ben ik emotioneel 
gechanteerd door Sarah om erbij te 
komen (algemeen gelach), met de 
boodschap dat het haar laatste huzaren-
stukje voor de Chiro zou worden. Maar 
ik vond het wel heel interessant om mee 
na te denken over de verspreiding van de 
beleidsnota.

Tom: ik denk dat deze beleidsnota ook 
wel een heel leuk project is waar je op 
lange termijn samen aan kan werken. 
Het is iets dat je ziet groeien. Ik denk dat 
dat hetgene is dat mij erin aantrok.

Wat was tijdens het schrijven de 
grootste uitdaging of moeilijkheid?

Katrien: Het zo schrijven dat het niet 
anders geïnterpreteerd kan worden dan 
hoe je het bedoelt.

Sarah: Maar tegelijk ook vrijheid geven, 
dingen open laten om de Chiro niet vast 

te betonneren voor vier jaar en nu al te 
zeggen wat we exact zullen doen. Ik vond 
het ook moeilijk om te weten of we nu 
alles hebben, want het gaat over de hele 
Chiro. Zijn we niets aan ‘t vergeten?

Jolien: De trechterstructuur die we 
hebben moeten maken: je hebt zoveel 
info en ideeën en dan moet je daar ineens 
dertig pagina’s van maken, dat was niet 
makkelijk.

Niels: Ik vond het ook moeilijk om in heel 
weinig woorden duidelijk te maken wat je 
bedoelt, omdat er veel in nuancering zit. 
Alles goed willen omvatten, voldoende 
openheid laten én concreet genoeg zijn, 
dat maakte het een hele uitdaging.

Tom: Ik vond het ook moeilijk om te 
weten wanneer we veel te ambitieus 
waren en wanneer we aan het onder-
presteren waren.

Wat was jullie favoriete aspect?

Niels: Het gevoel van ‘Ah, het klopt, de 
puzzel past’. Ik was persoonlijk heel blij 
met de zes strategische doelstellingen, de 
grote lijnen voelden juist aan.

Katrien: Ik heb recent de beleidsnota 
voorgesteld aan een van de meest kriti-
sche groepen van de Chiro: de Vrienden 
van de Chiro. Ik had verwacht dat er 
veel kritische vragen zouden komen, 
en dat mag ook. Maar er kwam niks. Ze 
waren helemaal gecharmeerd door de 
strategische doelstellingen, blij dat er 
een was over vrijwilligers, en ze vonden 
het heel tof dat we kiezen voor spelen en 
spel. Toen dacht ik: oké, het klopt.

Annelies: Ik denk dat ik de dynamiek 
van de werkgroep het leukste vond, 
omdat ik wel hou van harde werkers. Ik 
had het gevoel dat we dat allemaal waren 
en daardoor altijd heel snel vooruit zijn 
geraakt.

Jolien: Op een gegeven moment zaten 
we met een lelijk, veel te vol, groot 
Excel- bestand. Om dan van die Excel te 
gaan naar een document met een mooie 

lay-out, het pdfje daarvan openen ... Het 
ziet er gewoon echt ook mooi uit, hé!

Waarom is het belangrijk dat iedereen 
de nota kent en erachter staat?

Tom: We hebben de beleidsnota heel 
participatief samengesteld. Dit is echt 
waar het kader van de Chiro achter staat. 
Als iedereen dat in hun achterhoofd 
houdt, dat dit de richting is waar we 
naartoe willen, en we bouwen daar 
allemaal samen aan, dan zullen we daar 
zeker geraken en waarschijnlijk nog veel 
verder komen dan waar we nu op hopen. 
Samen aan één zeel trekken en niet 
allemaal elk aan een kant. 

Sarah: ‘t Is van ons allemaal, voor ons 
allemaal. 

Bedankt voor het interessante inter
view! Wij kijken alvast uit naar het 
vervolg van de beleidsnota.

 jan van bostraeten
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JAARTHEMA

Hey gewest Taxandria

Welk spel?

Zeg, we zoeken nog een leuk idee  

om de vergadering wat te pimpen.  

Jullie toevallig toffe ideeën? 

Amai, heb ik echt nog niets over 

gehoord, maar het klinkt wel nice!

Dag gewest Suikerspin 😄

Hebben jullie dat nieuwe kaderspel 

van het jaarthema al gespeeld?

Awel, dat is een spel waar je echt 

volledig je eigen ding mee kan doen.

10:59

‘t Is megatof!! Wij hebben dat vorige week na onze vergadering gespeeld en ‘t was echt LIT! 🔥🔥🔥

Ja natuurlijk kan dat!! Hier is de link:

Graag gedaan :D Veel speelplezier!

11:03

 Kan ik dat ergens downloaden 
of zo?

Amai, ziet er inderdaad superleuk uit!  😍 Dikke merci!

Hier al een 
tipje van  
de sluier: 

CHIRO ZKT VRWLLGRS OM SAMEN MT ONS KRABBELS SPL VOOR KADERLDING TE SPELN

INFO: chiro.be/
krabbels-spel-voor-kaderleiding

Jouw gewest als 
ambassadeur  
van het geheime spel 
In september werd het geheime spel 
gelanceerd in 26 Chirogroepen in 
Vlaanderen. De bedoeling is om het 
in de loop van het jaar over zoveel 
mogelijk Chirogroepen te verspreiden. 
Het coronavirus gooide jammer 
genoeg ook hier roet in het 
eten. Als gewest kunnen 

jullie hier dus zeker 
een handje bij 
helpen. Neem 
een kijkje op 
de webpagina 
en check of het 
geheime spel al 

bij een groep uit 
jouw gewest zit. Stimuleer 
hen zeker om het door te geven.
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“Het is belangrijk om als 
Chiro na te denken over de 
manier waarop we onze 
lokale groepen het beste 
kunnen ondersteunen. 
En als uit de oefening 
blijkt dat het nu niet 
voldoet, moeten we ons 
(en dus de structuur) 
daarop aanpassen. Het 
eindresultaat zou dus 
positief moeten zijn voor 
lokale groepen, vandaar 
dat ik het belangrijk vind”. 
- Koen, lid van TSVDCHIRO 

EEN ERGERNIS KOMT NOOIT ALLEEN: WAAROM VERANDERING GEEN KWAAD KAN
Herken je jezelf in een van deze situaties?
• Ook al ben je zelf al even in het kader, 

je hebt geen idee bij welke ploeg je nu 
weer waarvoor moet aankloppen.

• Je bent gewester, maar vindt het heel 
moeilijk om een rol op te nemen in de 
ondersteuning van een Chirogroep.

• Als lid van een Chirodienst frustreert 
het je weleens dat je zoveel Chiroraad-
documenten moet lezen. Dat had je 
niet verwacht toen je vrijwilliger werd 
bij de ploeg.

• Je werkt graag mee aan cursussen en 
wil er zelfs een trekken. Maar als je 
niet aangesloten bent bij een ploeg is 
dat niet zo eenvoudig. Waarom?

Deze en nog tal van andere vragen leven 
in Chiroland. Je kan ervoor kiezen om 
voor elk afzonderlijk probleem een 
oplossing te zoeken. En waarschijnlijk 
zal je in het begin een verschil voelen. 
De kans is echter groot dat vroeg of laat 
dezelfde ergernissen weer naar boven 

zullen komen. Een veranderingsproces 
pak je, net zoals onkruid, het beste bij 
de wortels aan. En bij de Chiro zijn die 
wortels onze vrijwilligersstructuur. 
Omdat Chirogroepen een grote mate van 
autonomie hebben, concentreert het 
veranderingstraject van Traject Struc-
tuur van dé Chiro (TSVDCHIRO) zich 
op de kadervrijwilligersstructuur. Van 
gewesten over verbonden en nationale 
ploegen tot beroepskrachten.

Als je deze titel leest en panikeert, adem dan even diep in en uit. Jouw 
vrijwilligersengagement zal nog altijd van grote waarde zijn voor de Chiro. We streven 
naar een Chirostructuur die duidelijk is voor alle vrijwilligers en waarin ze een 
engagement kunnen vinden dat hen op het lijf geschreven is. De Dubbelpuntredactie 
ging op onderzoek: vanwaar kwam de vraag om aan zo’n ‘veranderingstraject’ te 
beginnen?  Hoe loopt dat traject ondertussen en waar zal het eindigen? Buckle up, it’s 
gonna be a bumpy ride!

Door Jasper

‘In 2022 zal de Chiro er 
helemaal anders uitzien’: 

van dé Chiro
Traject Structuur

VAN ONDERZOEK ...
Dit veranderingstraject ontstond 
uiteraard niet zomaar. Bij een groeiend 
aantal korte trajecten in de Chiro 
kwamen telkens opnieuw erg grote 
vragen bovendrijven. Zo waren er in het 
verleden de werkgroep Gewesten en 
het traject Chiroraad-Chiroforum. De 
beroepskrachten van de Chiro deden 
ook een organisatiescan en dit was het 
resultaat.

Al snel begon het idee te groeien om niet vele kleine, vaak overlappende trajectjes te 
blijven afleggen, maar voor een groot traject te kiezen.

Om een grondig veranderingstraject uit te bouwen, was het in de eerste plaats nodig 
om goed zicht te krijgen op hoe onze organisatie beleefd wordt. Op de nationale 
Planning van 2020 kwam de goedkeuring om aan dit veranderingstraject te beginnen. 
Een groep van kadervrijwilligers en beroepskrachten kreeg de verantwoordelijkheid 
om het veranderingstraject in goede banen te leiden. Zij worden ondersteund door 
een externe consulent, Jan Maas. Hij heeft ervaring met het begeleiden van verande-
ringsprocessen in organisaties, onder andere bij De Ambrassade en Formaat.

In een eerste fase werd een bevraging 
uitgestuurd naar Chiroleiding, gewesters, 
verbonders en nationale vrijwilligers. Het 
doel was zicht te krijgen op hoe zij hun 
engagement binnen de Chiro beleven. 
Het resultaat was positief. De meesten 
onder jullie zijn graag Chiro vrijwilliger 
en genieten van het samenzijn met 
anderen.

“Hoewel het niet altijd 
even vlot loopt binnen 
onze organisatie is de 
overgrote meerderheid 
wel trots op wat we doen 
binnen de ploeg en de 
beweging, en we vinden 
ons werk als vrijwilliger 
nuttig. Dat is voor ons dan 
weer een extra motivatie 
om er vollenbak voor te 
gaan” – Laurien, lid van TSVDCHIRO

 stefan ceulemans
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NA DE ANALYSE DE 
UITWERKING: HOE GAAT 
DIT TRAJECT VERDER?
Een mooie lijst van vijf veranderdoelen 
is een goede start, maar natuurlijk 
onvoldoende om effectief verandering 
te verwezenlijken. Daarom bevindt 
het veranderingstraject zich nu in de 
‘ontwerpfase’. Het doel is om op basis van 
de bovenstaande veranderdoelen naar 
een blauwdruk te gaan waarin we een 
meer wenselijke structuur uittekenen.

Op dit moment is de groep vrijwilligers 
en beroepskrachten volop bezig om 
aan de hand van twee sporen die 
blauwdruk vorm te geven. Het eerste 
spoor concentreert zich voornamelijk 
op jullie ploegen. Uiteraard gaan we niet 
bepalen wat jij binnen jouw ploeg wel en 
niet mag doen. Wel gaan we kijken welke 
rol jouw ploeg heeft binnen de grotere 
Chirostructuur. Eens we dat voor alle 
ploegen uitgewerkt hebben, kunnen we 
ook kijken naar de meest optimale vorm 
van besluitvorming in de Chiro.

Een tweede spoor focust op de producten 
en diensten van onze organisatie. We zijn 
volop bezig om daarvan een overzicht 
te maken. Op zaterdag 10 april zullen 
er daarom ook focusgroepsgesprekken 
georganiseerd worden om die te 
evalueren.

 
Die input zal mee verwerkt worden en 
moet leiden tot een aantal adviezen over 
hoe we onze producten en diensten 
zoveel mogelijk kunnen optimaliseren 
voor Chiroleiding.

Uiteindelijk zullen alle bevindingen en 
suggesties samengebracht worden in een 
groot ‘veranderingsrapport’, ook wel het 
‘implementatieplan’ genaamd (voor wie 
van grote woorden houdt). Dat plan zal 
op het einde van dit werkjaar, tijdens de 
Chiroraad van juni, voorgelegd worden 
aan de vrijwilligers op de Chiroraad.

... NAAR 5 PUNTEN VAN 
VERANDERING

Niet alles was koek en ei, anders was 
zo’n veranderingstraject niet nodig. 
In de bevraging werden er een aantal 
onderliggende pijnpunten blootgelegd. 
Die werden vergeleken met oudere 
onderzoeken en voorgelegd aan een 
groep kadervrijwilligers. Resultaat? 
Een lijst van vijf punten die we verder 
willen onderzoeken en mogelijk op 
termijn zullen veranderen (aka de 
veranderdoelen).

We geven je hier even een overzicht:

We nemen besluitvorming in de 
Chiro onder de loep. We bekijken 
hoe we naar efficiëntere overleg-
organen kunnen evolueren en welke 
participatie van welke ploegen op 
welk niveau wenselijk is.

Gewesten zijn waardevol en daarom 
willen we hun rol en functie in de 
kaderstructuur herformuleren.

Producten en diensten die door 
kaderploegen gemaakt of uitgevoerd 
worden, willen we optimaliseren 
zodat Chirogroepen er ten volle 
gebruik van kunnen maken.

Op het niveau van verbonden en 
nationale ploegen bekijken we 
de indeling van de ploegen. We 
streven naar een structuur waarbij 
er meer wordt samengewerkt en 
vrijwilligers voldoende oog hebben 
voor Chirogroepen.

Tot slot zal op basis van de 
bovenstaande veranderdoelen 
waarschijnlijk ook de rol en functie 
van beroepskrachten herbekeken 
en geherformuleerd worden.

1

2

3

4

5

Dat betekent dat er vanaf het werkjaar 
2021-2022 mogelijk heel wat veranderin-
gen op til zijn die geleidelijk aan zullen 
worden uitgevoerd. Maar slaap gerust op 
je beide oren: je wordt daarvan op tijd op 
de hoogte gebracht. Want zoals gezegd: 
ons voornaamste doel is een structuur 
waarin jij, als vrijwilliger, ten volle 
jouw engagement kan beleven.

“Ik merk vaak dat leiding, 
gewesters en soms zelfs 
kadervrijwilligers uit 
de lucht vallen als ik 
het heb over bepaalde 
methodieken of spelen 
die we maken. Dat is 
zonde. Het is toch maar 
logisch dat alles wat we 
maken terechtkomt bij de 
juiste mensen en gebruikt 
wordt?” - Marij Germijns, lid van 
TSVDCHIRO

Volg de hashtag #TSVDCHIRO om via 
onze kanalen op de hoogte te blijven 
van vorderingen.

 
Vragen of bedenkingen?  
Die kan je altijd mailen naar  
jasper.leysen@chiro.be.

AL DIE MOEILIJKE 
WOORDEN
Dat we sommige woorden even 
moeten verduidelijken, zegt al veel 
over waarom we dit veranderings-
traject aangaan. Hier een legende om 
alles goed te begrijpen:
• Chiroraad: een maandelijkse 

vergadering waar elke nationale 
ploeg en elk verbond twee 
vertegenwoordigers naar stuurt. 
Alle educatieve beroepskrachten 
zijn ook vertegenwoordigd. Op de 
Chiroraad wordt de pedagogische 
lijn van de Chiro uitgestippeld.

• Chiroforum: een voorbereidende 
vergadering waar documenten 
voor de Chiroraad op voorhand al 
even besproken worden en waar 
inhoudelijke zaken kort afgetoetst 
worden. Het forum heeft enkele 
vaste vrijwilligers en vrijwilligers 
die aansluiten wanneer ze een 
thema interessant vinden.

• Nationale Planning: een jaarlijkse 
vergadering voor alle nationale 
ploegen en verbonden. Hier 
worden de krijtlijnen voor het 
volgende Chirojaar uitgestippeld, 
zowel inhoudelijk als praktisch.
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Op zoek naar de ideale voorzitter 
of voorzitster (m/v/x)

 Oog voor het grotere geheel 
 Overzicht bewaren over de Chirostructuur en -thema’s
 Link vormen tussen de Chirowerking en de financiële Chirostructuur
 Interesse voor beleidsmaterie
 Graag vergaderen

Ben jij een vlotte vergaderaar, enthousiaste motivator 
en iemand met een hart voor de Chiro? 

Join our (really nice) team!

H
EL

IK
O

PT
ER

ZI
CH

T

WAT VOOR IEMAND 

ZOEKEN WE? 

IN
SPRA

A
KM

O
M

ENTEN

WAT BIEDEN WIJ JOU?

Wil je graag de Chiro mee 
vooruit helpen? Heb je graag 
meer info? Wil je je kandidaat 
stellen? 

Stuur een mailtje naar  
niels.deceulaer@chiro.be of 
spreek gerust iemand van de 
Agenda aan! 

V
ER

TE
G

EN
W

O
O

RD
IG

ER

 Vergaderingen voorzitten 
 Mensen en ploegen 

motiveren
 Je kan ideeën vlot, 

duidelijk en overtuigend verwoorden 
 Discussies modereren

 In een ploeg werk
en is jouw ding 

 Je wil meewerken
 aan de uitbouw va

n de Chirovisie

 Je kan op korte 
tijd veel info verw

erken

 Je hebt een luist
erend en begripvol

 oor 

 Het voorzitterschap van de grootste jeugdbeweging

 Een engagement met veel verantwoordelijkheid 

 De kans om Chiro op nationaal niveau mee  
vorm te geven 

 Veel plezier in een supertoffe ploeg! 


