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Inleiding 
De Chirovisie, dat is een poging om het 
gedachtegoed, de waarden en normen 
van de Chiro te verzamelen. Daarbij 
maken we graag alvast enkele kant
tekeningen. We hebben het hier over 
de visie van dit moment, want Chiro 
blijft (altijd) in beweging. De jeugdbe
weging wordt gevormd en gemaakt 
door de jeugd, da’s evident. Waarom  
dan  een poging   tot het  verzamelen 
van hun  gedachtegoed?  We vinden 
het  onmogelijk om de inzichten van 
113 989 Chiro mensen (20192020) plus 
een veelvoud aan  sympathisanten en 
oudChiromensen in één brochure te 
 gieten.  Maar: niet  geprobeerd is altijd mis.
 
De Chirovisie, dat klinkt misschien 
zwaarwichtig of wollig, maar als Chiro 
staan we echt wel ergens voor, en daar 
mogen we trots op zijn. We denken na 
over waar we mee bezig zijn. We zijn 
misschien wel jeugdig, maar  daarom niet 
onbedachtzaam. We maken deel uit van 
de maatschappij. Als Chiro proberen we 
de buurt en bij uitbreiding de samen

leving te beïnvloeden. Of beter gezegd: te 
 indoctrineren met het ChiroDNA. Want 
we geloven oprecht dat de maat schappij 
daar nood aan heeft. Tegelijkertijd  kijken 
we in het rond, en laten we onszelf 
 beïnvloeden door  de wereld waarin we 
leven. Chiro en maatschappij: ’t is abso
luut geen  eenrichtingsverkeer.
 
Onze jeugdbeweging evolueert, vervelt, 
herbront  en gaat mee met haar tijd. 
Ook onze visie doet dat. Om relevant te 
 blijven, is  het nodig dat alle inhoud altijd 
ter discussie kan staan. We willen mee 
blijven met wat er leeft, trots zijn op ons 
 verleden, en toch tegelijkertijd vooruit 
blijven kijken. Daarom schrijven we deze 
bundel regelmatig opnieuw.
  
Veel leesplezier!
Tom, Emilie, Annelies & Wouter
De nationaal voorzitters

Niels & Michael
Coördinatoren
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Missie, visie en waarden

Missie, visie, waarden. Onze drijfveren 
voor wat we doen. Onze basis, onze 
 pilaren waarop we Chiro bouwen. Zonder 
die missie weten we niet wat te doen. 
Zonder de visie weten we niet waarover 
het  allemaal kan gaan en welke richting 
we uit willen, en zonder de waarden 
 weten we niet op welke manier we daar 
aan willen werken.

Missie, visie en waarden: als je die 
 woorden googelt, vind je allerlei 
 definities, die elkaar soms tegen spreken. 
Hoe gebruikt de Chiro die woorden 
en wat willen ze nu eigenlijk allemaal 
 zeggen?

De Chiro heeft een missie:

Chiro brengt kinderen en jongeren 
in hun vrije tijd samen, zonder 
onderscheid. Via spel laten we hen 
ervaringen opdoen, leren we hen 
samenleven en bieden we hen een kijk 
op zichzelf en op de wereld.

De Chiro is meer nog dan spel, we 
zijn een leerschool voor het leven. 
Vertrekkend uit 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.

De Chiro is geen eiland, maar is 
betrokken op de brede gemeenschap. 
We zetten jongeren ertoe aan om 
een engagement op te nemen in de 
buurt en de samenleving. We vormen 
hen tot geëngageerde en kritische 
wereldburgers.

Met alle groepen samen bouwen we aan 
één jeugdbeweging: de Chiro.
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Onze missie is onze grote droom, daar 
werken we elke dag aan: al die kinderen 
en jongeren een fijne tijd doen beleven, 
spelen om te spelen. Maar er is meer: we 
versterken onze kinderen en jongeren in 
hun talenten en daarmee versterken we 
ook de samenleving. Onze missie is onze 
drijfveer, iets waar we op lange termijn 
aan willen werken. Een utopie die we 
werkelijk willen maken.

Maar hoe bereik je die droom? We kennen 
onze droom wel, maar waarover gaat 
dat dan allemaal en hoe willen we die 
 realiseren? Daar dient onze visie voor. 

Die geeft ons mee hoe we aan die droom 
kunnen werken. Zie de visie een beetje als 
een handleiding van hoe we die droom 
willen  realiseren: met allerlei hoofd
stukken en daarin een pak extra uitleg.

We doen dat niet in het wilde weg, maar 
laten ons leiden door fundamentele 
 waarden en methoden waar we als Chiro 
achter staan. Rechtvaardigheid, innerlijk
heid en graag zien. Participatief, intuïtief en 
gemeenschapsgericht. Die  kernwoorden 
houden we altijd in ons achter hoofd, 
 omdat ze ons vertellen hoe we aan die 
mooie Chirodroom zullen  werken.

Samengevat?
Missie = doel, wat we willen bereiken

Visie = waarover het allemaal gaat en hoe we het willen bereiken
Waarden en methoden = de manier waarop we daaraan werken
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Verklarende woordenlijst

Aanspreekpunt: beroepskracht met een 
bepaalde expertise bij wie leiding en 
andere stakeholders terechtkunnen met 
vragen over een specifiek thema.

Accu: animatorcursus van de Chiro

Afdeling: leeftijdsgroep

Agenda: vergadering van de voorzitters, 
coördinatoren 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 coördineren.

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) samen 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 
Mouvements Catholiques d’Action 

Paroissiale. Internationale 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 winkelketen De Banier, de 
informatie en participatieorganisatie 
Pimento en onze jeugdverblijfscentra de 
Chirohuizen

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

Groepsleiding: verzamelnaam voor 
groepsleiding, volwassen begeleiding en 
proost.

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

GTP-cijfers: een index voor het Gezond 
Toekomstperspectief. 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 
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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 
kaderploegen 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 en leden van 
nationale commissies, redacties, diensten 
en werkgroepen vormen samen het 
‘kader’ van de Chiro.

Kaderploegen: gewesten, verbonden, 
commissies, redacties, diensten en 
werkgroepen zijn kaderploegen. Die 
ploegen staan elk met hun eigen 
taak in voor de ondersteuning 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.

Leiding Op Maat: ondersteuningstraject 
waardoor jongeren met een beperking of 
ontwikkelingsstoornis een betekenisvolle 
rol als leiding kunnen opnemen.

Nationale Planning: belangrijkste 
Chirovergadering 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.

SOM-fichebak: 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 
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grootsteden Antwerpen, Brussel en Gent.

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

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 
driemaandelijks 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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Wat is Chiro?

De Chirodroom  

Chiro is meer dan de wekelijkse zondag
namiddag.  Voor ons is het een manier 
van leven.

Zoekwoorden: 
Chirodroom, Chirowaarden, graag 
zien, innerlijkheid, rechtvaardigheid, 
spiegelteksten, Chiromethoden

Drie Chirowaarden centraal
We vatten onze Chirodroom samen in drie 
Chirowaarden: graag zien, innerlijkheid 
en rechtvaardigheid.
Ieder van ons verdient het om graag 
gezien te worden. Pas als je graag gezien 
wordt, kun je je talenten en mogelijk
heden ontplooien. Die kansen willen wij 
in de Chiro zeker bieden!
Met de waarde innerlijkheid gaan we in 
tegen oppervlakkig leven en consu meren. 
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 waar aan iedereen eerlijke 
kansen worden geboden. Zolang dat niet 
kan en er mensen uitgesloten worden, 
komen we als Chiro op voor diegenen die 
uit de boot dreigen te vallen.

Uitgedrukt in Spiegelteksten  
De Chirowaarden graag zien, 
rechtvaardig heid en innerlijkheid 
 belichamen onze visie en droom.
In 1989 probeerde de toenmalige 
 nationale Chiroproost, Carlos Desoete, de 
waardevisie van de beweging samen te 
vatten in de drie Spiegelteksten. In 2005 
hebben we die een eerste keer herwerkt.
Centraal staat het begrip ‘spiegelen’: het 
reilen en zeilen van de beweging en haar 
leden kan daaraan gespiegeld worden. 
Met de Spiegelteksten nodigen we uit 
om te praten over hoe je zelf die waarden 
kunt boetseren in taal en ervaring.
Zo uitgedrukt toont zich een zinge
vend perspectief: samenwerken aan 
verbonden heid, respect hebben voor 
iemands kwetsbaarheid, jezelf niet 
 versterken ten koste van zwakkeren, 
pesten en uitsluiten een halt toe roepen, 
intens leven en laten leven, beseffen dat 
je leeft en mag genieten ...
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Graag zien  

Graag zien
is als vrienden
omgaan met elkaar,
en weten
dat de ander geen middel is
om je eigen doel te bereiken;
aanvaarden
dat iemand anders
anders is,
en samen werken
aan verbondenheid;
kiezen om elke mens te waarderen,
zomaar,
om wie die is.

Graag zien
kiezen we in de Chiro
door te zorgen
dat iedereen
zich thuis voelt
in de groep;
rekening te houden
met de ander,
en respect te hebben
voor iemands kwetsbaarheid;
te bouwen aan een vriendengroep
die sterker is
dan ruzie.

Graag zien,
voor een wereld
waar mensen zo samenleven
dat iedereen
er beter van wordt,
dichtbij en veraf;
waar we samen werken
aan een levende gemeenschap
waarin verbondenheid
voelbaar wordt.

Rechtvaardigheid 

Rechtvaardigheid
is beseffen
dat iedereen
evenveel waarde heeft
en elke mens
een hoopvolle toekomst geven;
alle mensen
laten meespelen
in onze samenleving
en hen geven
wat ze daarvoor nodig hebben;
jezelf niet versterken
ten koste van zwakkeren.

Rechtvaardigheid
kiezen we in de Chiro
door te leren delen;
je in de eerste plaats
in te spannen voor
wie het moeilijker heeft;
pesten en uitsluiten
een halt toe te roepen
en te kiezen
voor geweldloos overleg.

Rechtvaardigheid,
voor een wereld
waar we samen werken
aan vrede
en streven naar
een leefbare aarde
voor iedereen,
nu en morgen.
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Innerlijkheid 

Innerlijkheid
is intens leven
en laten leven;
vragen stellen
bij wat vanzelfsprekend lijkt;
sporen zoeken
van wie
of wat
ons leven zin geeft;
sterker worden
door bewust te leven.

Innerlijkheid
kiezen we in de Chiro
door, terwijl je bezig bent,
stil te staan
bij gevoelens
van verwondering
en verbondenheid,
van verontwaardiging
en onmacht;
te beseffen
dat je leeft
en mag genieten.

Innerlijkheid,
voor een wereld
waarin we onze waarden
tot bloei brengen
in concrete daden
en gaan
voor zinvol samenleven.
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De Chiromethoden
Het leven in de Chiro is een aaneen
schakeling van kleine en  grote gebeurte
nissen. Een spel, een rakker die een kwik 
pest, een tocht, een discussie op een 
leidings kring, een lied dat gezongen 
wordt. En een bivak, waar dan ook weer 
onnoemelijk veel dingen  gebeuren: 
een tweedaagse voor de  oudsten, tafel
momenten, lokalen  schuren, heimwee, 
noem maar op.
De vraag blijft: wat heeft dat allemaal met 
elkaar te maken? Waarom noemen we de 
optelsom van die dingen Chiro? We doen 
een poging!

We zijn actief betrokken bij alles 
wat er gebeurt
Als we in de Chiro zijn, kijken we niet 
lijdzaam toe op alles wat er gebeurt. We 
smijten ons in een spel, we verdedigen 
ons standpunt op de leidingskring, we 
vinden het jammer als er ruzie gemaakt 
wordt en we zoeken manieren om ermee 
om te gaan. Wie gaat er nu naar de Chiro 
om passief te zitten wezen? We mogen 
die actieve betrokkenheid op wat er 
 gebeurt niet verliezen, we moeten het 
koesteren, maar het maakt Chiro nog niet 
tot Chiro. In een goede school, in een 
 gezin waar kinderen alle kansen hebben 
om te ravotten: ook daar gebeuren een 
resem dingen en ontstaat er betrokken
heid.

Een ervaring is niet zomaar een 
ervaring
Het leven in de Chiro komt niet bij 
 iedereen hetzelfde over. Het ene spel 
is populairder bij de één en minder bij 
de ander. Een uitbrander van een bos
eigenaar maakt meer indruk op de ene 

dan op de andere. 
Ook buiten de Chiro maken ze 
 verschillende dingen mee. Ze gaan naar 
andere scholen, de één mag al uitgaan, de 
ander nog niet. In de Chiro proberen we 
daarop in te spelen. We steken variatie in 
onze activiteiten, zodat ieders voorkeuren 
en sterke kanten aan bod kunnen komen. 
We gaan in op wat minder sterk aanwezig 
is in onze groep, om zo verborgen talen
ten boven te laten komen. We benaderen 
het ene kind anders dan het andere (het 
ene kind heeft nood aan een luisterend 
oor, een ander wil zich kunnen meten, 
nog een ander zit vol vragen waarop je 
een antwoord moet verzinnen).
Het leven in de Chiro is met  andere 
 woorden niet alleen actief, ieders 
 ervaringen krijgen er een plaats. Het is 
met andere woorden ervaringsgericht. 
Maar je raadt het al, ook dat op zich 
maakt Chiro niet tot Chiro. Het is  eigenlijk 
gewoon het logische gevolg van die 
 actieve betrokkenheid. Iedereen ervaart 
die activiteit op hun eigen manier en dat 
willen we een plaats geven. Onze zoek
tocht zullen we moeten verder  zetten.

Wat er centraal staat
Als we iets verder afstand nemen van het 
leven in de Chiro en gaan kijken naar een 
soort onderstroom, komen we misschien 
gemakkelijker tot een gemeenschappelijk 
kenmerk, iets wat ons anders maakt dan 
andere organisaties of situaties. En dan 
komen we uit bij wat we eigenlijk willen 
bereiken, waar we naartoe willen. Ook 
dat zal verschillend ervaren en uitgelegd 
worden door Chiromensen. Maar toch, 
we denken dat de Spiegelteksten een 
goede verwoording zijn van wat onze 
Chirodroom is: de Chirowaarden recht-
vaardigheid, innerlijkheid en graag 
zien.
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De manier waarop
Er blijft echter nog een grote kloof  tussen 
het leven in de Chiro en de Chiro-
waarden. Het ene is zeer concreet, het 
andere zeer abstract. Die afstand wordt 
overbrugd door de Chiromethoden: 
‘manieren waarop’ we onze droom  willen 
waarmaken, ‘de  richting  waarin’ we 
 stappen om die droom waar te maken. 
Die Chiromethoden zijn niet zomaar 
‘waardenvrij’, het is niet zo dat het doel de 
middelen heiligt. In die  methoden zien 
we er nauwgezet op toe dat de  waarden 
niet met voeten getreden  worden en dus 
op een zuivere manier dichterbij gebracht 
worden. Die  methoden zijn misschien wel 
de sleutel om te begrijpen wat Chiro tot 
Chiro maakt.

De gemeenschapsgerichte methode
Kinderen en jongeren zijn enorm 
 verschillend. Dat is maar goed ook. Het is 
immers door je te vergelijken met  iemand 
anders  en te zien dat je soms heel 
 gelijkend, maar soms ook anders bent 
dan die andere  dat je wordt wie je bent. 
Van daaruit kun je een stap verder gaan: 
door samen activiteiten te doen (spelen, 
tochten, expressies, gesprekken, vergade
ringen, maaltijden, enz.) waarbij iedereen 
ten volle zichzelf kan zijn, ontdek je dat 
achter de andere een mens van vlees en 
bloed zit, net als jij. Dat creëert openheid. 
Dan wordt verdraagzaamheid, begrip, 
verbondenheid, respect, solidariteit 
 mogelijk. Zo ver zelfs, dat het anderszijn 
van de  andere geen probleem meer lijkt, 
maar zelfs boeiend wordt.
Een Chirogroep wordt gemeenschaps
gericht als deze openheid een plaats 
krijgt: openheid op de buitenwereld, 
openheid op wat anders is, maakt het 
groepzijn rijker.

We doen dat door te werken in zes 
 afdelingen en de leidingsploeg. Wekelijks 
komen kinderen en jongeren samen in 
een vaste groep. Groepsvorming staat 
er centraal. Maar ook elk individu heeft 
zijn plaatsje. Af en toe spelen we met 
alle afdelingen samen, waar groot en 
klein elkaar leert kennen. Heel veel van 
de  dingen die we doen, zijn gericht op 
het samenzijn: de verwelkoming, de 
 openings en slot momenten, de lokalen 
als een plek waar iedereen kan thuis
komen, het spel, het samen zingen, enz. 
We gaan met de hele Chirogroep op 
bivak. Zowel het leven in een afdeling 
als het leven in de grote groep zijn daar 
belangrijk.
Een Chirogroep staat of valt met de 
leidings ploeg: een ploeg die met je groep 
de Chirowerking op poten zet, die samen 
beslissingen neemt, met respect voor 
ieders inbreng en capaciteiten, maar waar 
het bovenal plezant is om erbij te zijn.

Als Chiro bevinden we ons niet op een 
eilandje. We vinden niet enkel onze 
 eigen groep, onze eigen ‘gemeenschap’ 
 belangrijk, maar we hebben ook aan
dacht voor de gemeenschap om ons 
heen. Enerzijds moeten we ons gesteund 
 voelen door die gemeenschap. Anderzijds 
 proberen we zoveel mogelijk die gemeen
schap mee vorm te geven, door mee te 
doen aan acties en projecten die onze 
buurt, onze parochie, ons land of zelfs de 
wereld  proberen rechtvaardiger te maken.

De participatieve methode
Ieder kind en iedere jongere heeft eigen 
mogelijkheden, eigen sterke en zwakke 
kanten. Het is belangrijk dat ieder die 
mogelijkheden kan benutten. Sterker 
nog: we spreken kinderen en jongeren 
net op die mogelijkheden aan. We zorgen 
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ervoor dat iedereen mee verantwoorde
lijkheid opneemt voor het samenleven. 
Dat doen we omdat we geloven dat we 
het samenleven rijker maken als iedereen 
een volwaardige inbreng kan hebben. We 
geloven zelfs dat het samenleven er beter 
van wordt als iedereen hun verantwoor
delijkheid wil opnemen.

Participatief werken vraagt een wel
bepaalde manier van begeleiden en 
 werken. We observeren wat er bij 
 kinderen en jongeren leeft, waarderen 
wat ze doen, stimuleren de keuzes die 
kinderen en jongeren maken en de 
 engagementen die ze opnemen. We 
 moeten open werkvormen hebben, waar

bij op het moment van gebeuren nog 
veel kan worden  ingebracht en waarbij 
het resultaat niet vooraf bepaald is.

Concreet zorgen we ervoor dat onze 
leden hun inbreng in het programma 
hebben. Naast en in het programma 
moet er ook tijd zijn voor vrij spel, waar
bij  kinderen en jongeren zelf kunnen 
 invullen wat en hoe zij iets willen  spelen. 
Evaluaties (op zondag en op bivak) 
 nemen een belangrijke plaats in. Onze 
leden krijgen ook de kans om mee vorm 
te geven aan de leefregels die het vrede
vol samenleven mogelijk maken.
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Verantwoordelijkheid opnemen betekent 
niet voor elke afdeling  hetzelfde. We 
zien hier een evolutie: van jongs af aan 
 betrekken we onze leden bij het Chiro
gebeuren, gaandeweg wordt dat meer 
uitgebouwd.
Als Chiro proberen we zelf ook te partici
peren aan de samenleving om ons heen. 
We nemen deel aan het parochie en 
buurtleven, we willen mee vorm geven 
aan de samenleving. Het is belangrijk 
om de stem van kinderen en jongeren te 
laten horen en onze verantwoordelijkheid 
op te nemen, ook buiten de Chiro.

De intuïtieve methode
Kinderen en jongeren zijn heel wat meer 
dan enkel een bundeltje hersenen. Ze 
 verwerken de indrukken en ervaringen 
die ze opdoen met alle delen van hun 
lichaam. Ervaringen die door kinderen 
en jongeren doorvoeld kunnen worden, 
spreken veel sterker aan.
We moeten er dus voor zorgen dat we 
hen voldoende van die  ervaringen aan
bieden. Kinderen en jongeren  moeten 
de dingen kunnen ondervinden, 
 kunnen  beleven. We maken ruimte voor 
 gevoelens en leren hen via allerlei  wegen 
om die te uiten. Expressie maakt de 
 gevoelens tastbaar. Om het diep voelen 
voldoende kans te geven, moet je daar
voor tijd maken en ruimte scheppen.

Het samenzijn in de Chiro straalt een heel 
eigen sfeer uit. We hanteren een heel 
eigen stijl van leven, met eigen rituelen 
en symbolen, een eigen taal bijna. Dat 

maakt, als je een andere Chirogroep 
 tegenkomt, dat je die herkent en verstaat. 
Er ontstaat verbondenheid met mensen 
die je nog nooit gezien hebt.

Een symbool draagt heel wat met zich 
mee en spreekt ook daar waar woorden 
tekortschieten of ophouden. We vinden 
er heel wat in de Chiro terug: het Chiro
teken, de Chirokleren, de Chirovlag of de 
afdelingskleuren.
Op zondagmiddag en op bivak zijn we 
spelend bezig. Spelen is ontdekken, je 
amuseren, leren, samen dingen doen, spel 
daagt uit, enz. Wat spelen is, valt eigenlijk 
niet zomaar in woorden te vatten. Het 
spelend bezigzijn is niet (enkel) iets van 
ons verstand, maar in het spelen voelen 
we hoe het moet, voelen we wat Chiro is.
We genieten van de natuur, van 
 elkaar, van de stilte. Van hieruit kan 
 verwondering ontstaan. Verwondering 
om hetgeen bestaat, om hetgeen mo
gelijk is, om  hetgeen je nog niet kende 
binnen en buiten jezelf.

We geven kunst en expressie een 
 duidelijke plaats in de Chiro. Iemand 
die artistiek bezig is, wordt geïnspireerd 
door iets, straalt een begeestering uit. We 
 maken mensen wakker om hun horizon 
te verruimen, we maken kinderen en 
 jongeren gevoelig voor wat er te zien, te 
horen, te voelen, te ruiken en te proeven 
valt. Zo neemt zingen een speciale plaats 
in in de Chiro. Liederen brengen mensen 
op een unieke manier samen.
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Basiswerking

Chiroleden

Zoekwoorden: 
groeilijn, ribbels, speelclub, rakwi, tito, 
keti, aspi, speelclubjongens, speel
clubmeisjes, rakkers, kwiks, toppers, 
tippers, kerels, tiptiens, aspijongens, 
aspimeisjes, ledenwerving, ouders, 
huisbezoek, plagen en pesten, leden 
houden

De groeilijn: Chiro 
voor elke leeftijd

Omdat we merken dat onze visie over 
de groeilijn aan vernieuwing toe is, 
willen we die binnenkort herbekijken. 
In deze versie van de visiebundel 
staat nog de verouderde versie van de 
groeilijn.

Een plezante activiteit? Een mega
fantastische namiddag? Waarom lukt het 
die ene week wel en krijg je de andere 
keer alleen maar boze blikken? Wat maakt 
een bosspel bij die bende keti’s tot een 
hit, terwijl de vorige generatie steevast 
een hele namiddag slenterde?

Voor een aangepast spelaanbod zijn er 
enkele gouden regels. Zes zaken kun je 
in de Chiro in het oog houden wanneer 
je een activiteit bedenkt. We onthullen ze 
hier voor jou!

De leeftijd
Een speelclubber kan andere dingen dan 
een kerel of tiptien. Niet alleen  verschillen 
ze heel veel lichamelijk, ook geestelijk 
zullen ze andere dingen 'kunnen'. Om te 
zorgen dat een spel niet te moeilijk is maar 
wel genoeg uitdaging biedt, moet je die 
mogelijkheden kennen. Je leest er alles 
over bij 'Wie zijn ze?'.

Elke ploeg is anders
Jouw tito’s zijn de mijne niet. Jouw bende, 
de sportieve ploeg die niet stil kan  zitten, 
crost ook in de gietende regen heen 
een weer over het grasplein. De mijne, 
muziek liefhebbers in hart en nieren, 
krijg je al bij een spatje regen met geen 
 stokken meer naar buiten. Muziekje op en 
chillen maar ... En toch zijn het allemaal 
tito’s. Goed dat we allebei weten welk 
vlees we in de kuip hebben!

Geen twee dezelfde! 
Zolang het klonen beperkt blijft tot Dolly 
het schaap of Snuppy de hond zitten er in 
je ploeg geen twee dezelfde kinderen of 
jongeren. Gelukkig maar. De verschillende 
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karakters in de groep bieden je een zee 
van mogelijkheden. Stella heeft benen 
als Kim Clijsters, Dirk vertelt uren en 
uren en uren, Sofie kent de stad op haar 
duimpje en Dylan weet het altijd beter. 
De  perfecte cast voor een stadsspel met 
oude  legendes en een mol ...
Werken met de Groeilijn betekent dus 
niet dat er in elke Chirogroep dezelfde 
spelen voor dezelfde afdelingen op het 
programma staan. Je ploeg door en door 
kennen is een must voor elke leider en 
leidster.

Een flinke dosis verlangen
Later, als we groot zijn, gaan we ook op 
tweedaagse. Later, als ik groot ben, mag 
ik ook aan het kampvuur slapen. Later, als 
jij en ik in leiding staan, dan schilderen we 
het lokaal in roze en oranje.
We dromen niet alleen van wat we later 
willen worden, maar ook van wat we later 
bij een andere afdeling allemaal zullen 
doen. Te veel prijsgeven aan de jongere 
afdelingen zorgt ervoor dat er nog maar 
weinig dromen voor de aspi’s overblijven.

Een wereld van verschil
De leefwereld van kinderen en jongeren 
verandert voortdurend. Een uitdaging dus 
om daarop in te spelen. We splitsten die 
leefwereld hier op: gezin, school, vrije tijd, 
vrienden en relaties, en kijk op de wereld.

De Chirowaarden
We doen onze activiteiten niet zomaar. 
We dromen in de Chiro van een wereld 
waarin rechtvaardigheid, innerlijkheid en 
graag zien centraal staan.

Met deze gouden regels formuleren we 
voor elke afdeling in één of twee woorden 
ook een ‘centrale oproep’: een streefdoel 
voor die afdeling, zeg maar. Een goed 
activiteitenaanbod baseren we op de 
leefwereld van de afdeling, op wie ze 
zijn en waar de Chiro voor staat. 
Het slagen van een Chironamiddag hangt 
niet alleen af van de gekozen activitei
ten. Veel hangt af van de manier waarop 
je een groep begeleidt. Daarbij is het 
 belangrijk dat je aandacht hebt voor ál 
je leden. Elke afdeling vraagt een andere 
begeleidingsstijl.
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Ribbels (6-8 jaar) en speelclub (8-10 jaar)

Ongeveer de helft van de groepen heeft 
drie afdelingen bij de 12jarigen, meestal 
per twee jaar gegroepeerd. Op nationaal 
niveau noemen we de 68jarigen de 
 ribbels en de 810jarigen de speelclub. 
Bijna de andere helft van de groepen 
heeft twee afdelingen bij de 12jarigen, 
meestal gegroepeerd per drie jaar. Dan 
noemen we de 69jarigen speelclubbers 
en hebben we het niet over ribbels.

Wie zijn ze? 
Een speelclubber is een actief persoontje 
dat moeilijk kan stilzitten en altijd bezig 
is. Lange fysieke inspanningen zijn voor 
de kleinsten niet weggelegd, maar korte 
en afwisselende spelletjes boeien hen 
wel. Een speelclubber leeft in het hier en 
nu en is tijdens het spelen sterk op zich
zelf  gericht. Typisch voor deze leeftijd is 
de grote fantasie. Het is zelfs moeilijk te 
 ontdekken of die kabouter nu écht onder 
die paddenstoel zit of niet.

Ribbels (68) zijn heel impulsief. Ze 
 hebben een ongeremde fantasie en 
 denken ongestructureerd. In hun hoofd 
gaat het er vaak druk aan toe. Heden, 
verleden en toekomst zijn abstracte 
dingen die ze nog niet in een logische 
tijdslijn kunnen plaatsen. “Wanneer gaan 
we tikkertje  spelen?” – “Straks, Mieke.” Het 
is snel gezegd, maar zij kunnen het nog 
niet plaatsen.
Speelclubbers (810) denken al iets 
 gestructureerder en concreter. Dat is hen 
bijgebracht na twee jaar lager onderwijs. 
Een speelclubber heeft – ondanks het 
ontstaan van een pril realisme – toch nog 
een sterke zin voor fantasie.

Leefwereld

Gezin
Speelclubbers zetten hun eerste 
 stappen in de grote wereld, weg van het 
 vertrouwde nest. Alles is nieuw. Ouders 
en familie zijn belangrijke herkenbare 
figuren. Zij bieden de veiligheid die onze 
speelclubbers nodig hebben. Mama 
en/ of papa zijn onfeilbaar, ze zijn als het 
ware ongenaakbare goden. Eenouder
gezin, nieuw samengesteld gezin of 
klassieke gezins samenstelling: het gezin 
is voor de speelclubber de veilige thuis
haven.  Hoewel die veiligheid in het gezin 
 belangrijk is, moeten we er ook rekening 
mee houden dat niet elk gezin ze op elk 
 moment kan bieden.
Onze speelclubbers nemen hun  waarden 
en normen over van hun ouders, ze 
 stellen zich daar geen vragen bij. Wat 
goed of slecht is, is zo omdat papa of 
mama dat gezegd heeft.

Ribbels houden bijzonder aan hun 
 ouders, het zijn echte helden.
Speelclub: Het gezin is nog altijd het 
 belangrijkste milieu voor de speel
clubbers. Broers en zussen komen ook 
aan bod, waardoor de aandacht voor de 
ouders wat vermindert. Speelclubbers 
kunnen een hechte band hebben met 
hun huisdieren.

School
De meesten van onze speelclubbers 
gaan naar school en hebben een  vriendje 
met wie ze kunnen (samen)spelen. Aan 
de  andere kant kan er op school wát af 
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gepest worden. Speelclubbers  kunnen 
 gemeen zijn tegen elkaar. Heel wat 
 kinderen voelen zich door dergelijke 
 pesterijen ongelukkig.

Ribbels verlaten pas de kleuterschool, 
maar hebben die navelstreng nog niet 
helemaal doorgeknipt. Ze begrijpen de 
discipline van het schoolleven niet en 
hebben op dat vlak veel moeite om zich 
aan te passen. Ze hebben ook enorm veel 
te leren. Er komt veel op hen af. Toch zijn 
ze trots dat ze naar de grote school gaan.
Speelclub: De school is voor hen een 
dagelijkse gewoonte geworden, met een 
juffrouw of meester die alles het beste 
weet. Daar hebben ze ook hun vriendjes 
en vijanden.

Vrije tijd
Speelclubbers hebben nog veel vrije 
tijd. Ze (of hun ouders) vullen dat vooral 

op door spel. Voor speelclubbers is alles 
wat ze doen spel. Ze spelen als het ware 
de hele dag. Ze spelen alleen of met 
vriendjes, ze moeten mee op familie
bezoek (grootouders zijn ook vaak van die 
speciale personen in het speelclubleven) 
of ze worden lid van een of meerdere 
verenigingen. Ze hebben nood aan actief 
bezig zijn. Speelclubbers proberen via al 
dat spelen zoveel mogelijk ervaringen op 
te doen. Ze ontdekken enorm veel door 
spelen. Spelen = leren.

De media, en vooral televisie, hebben 
een enorme invloed op onze speel
clubbers. Bepaalde rages zijn voor hen 
op maat gesneden. Zij kunnen als geen 
ander  vertellen over de laatste nieuwe 
tekenfilms. De jongste speelclubbers 
gaan nog  volledig op in fantasiefiguren. 
Ook muziek groepen die zich op kinderen 
richten, zijn heel  populair. De commer
ciële sector heeft daar geld in geroken en 
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probeert de ouders op kosten te jagen. 
Je moet als speelclubber met die dingen 
kunnen meedoen, anders hoor je er niet 
bij.

Ribbels: De Chiro en andere  verenigingen 
zijn vaak de eerste stap in de wereld 
buiten het beschermd milieu van vader, 
moeder, broers en zussen. Ze hebben op 
korte tijd hun leefwereld sterk uitgebreid 
met indrukken en personen. Dikwijls zijn 
ze al bij heel wat andere  verenigingen 
(voetbalclub, muziekschool, enz.).

Vrienden en relaties
De jongste leden zijn nog sterk op zichzelf 
gericht. Ze hebben er relatief weinig nood 
aan om echt samen te spelen. Samen 
 spelen betekent voor hen in dezelfde 
ruimte op zichzelf bezig zijn. Hun eigen 
ikje haalt de bovenhand op de groep. 
De oudsten daarentegen beginnen in 
 groepjes samen te spelen. Vaak duiken 
hier de eerste kliekjes op, waarbij de 
 anderen worden uitgesloten.

Ribbels zijn de vriend en vijand van 
alles en iedereen. Ze leggen zonder 
schroom en op een schattige manier snel 
 contacten, zonder daar echte vriend
schapsbanden aan te knopen. Dat kan 
ook snel omslaan door hun impulsiviteit 
en korte termijndenken. Wie net nog de 
beste vriend was, kan naar aanleiding van 
een feit (ruzie, snoepjes, ploegjes)  binnen 
de kortste keren de grootste vijand 
 worden.
Speelclubbers: Vriendschap begint voor 
hen al meer een concreet, bindend  begrip 
te zijn. Er ontstaan hechtere vriend
schapsbanden, en ook pestgroepjes.

Kijk op de wereld
Speelclubbers en ribbels hebben nog 
geen eigen kijk op de wereld. Ze zetten 
nu pas hun eerste stappen in de wereld 
van de volwassenen. Wat goed of kwaad 
is, leren ze van hun ouders. Ze stellen er 
zich geen vragen bij. Wat  speelclubbers 
voelen bij morele kwesties (racisme, 
dierenleed, oorlog) is wat ouders hen 
vertellen.

Langzaam aan ontwikkelen speelclubbers 
een geweten. Ze kunnen zich schuldig 
voelen over iets wat ze mispeuterd 
hebben. Ze kunnen zich stilaan inleven 
in situaties die ze herkennen. Zo kunnen 
oudere speelclubbers medelijden 
hebben met leeftijdsgenoten die niet 
buiten kunnen spelen omdat ze in een 
rolstoel zitten, of met kinderen die 
geen speelgoed hebben. Die situaties 
staan dicht bij hun eigen leefwereld.
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Centrale oproep: Ervaring 
opdoen en leren samen spelen

Wat betekent het wel? 

Voor ribbels:
• De ribbeltijd is een tijd waarin ze leren 

spelen, waar ze spelervaring opdoen 
om zo ‘jeugdbewegingsrijp’ te worden. 
Dat hoeft niet altijd door samen te 
spelen. Spelletjes met regels zijn niet 
noodzakelijk, maar kunnen de ribbels 
wel plezieren!

• Andere goede spelervaringen zijn 
bijvoorbeeld samen gekke plaatsen 
bezoeken om er te spelen, met zand 
en water spelen, verhalen vertellen en 
naspelen, hun fantasie en creativiteit 
aanwakkeren en tot leven brengen.

Voor speelclubbers:
• Bij speelclubbers wordt de klemtoon 

meer gelegd op sámen spelen.
• Speelclubbers beginnen vaak spontaan 

te spelen. Zo kun je tot toffe activiteiten 
komen. Een uitnodigend speelterrein, 
een op maat gemaakt speelclublokaal, 
materiaal, enz. kunnen hen zo aan het 
spelen brengen!

Wat betekent het niet? 

Ervaringen opdoen bij de speelclub 
 betekent niet 'alles al eens meemaken 
wat je in de Chiro kunt meemaken'. Het 
is niet de bedoeling dat plezante aspi of 
titoactiviteiten vereenvoudigd worden tot 
‘aangepaste’ speelclubactiviteiten.

Begeleidingshouding 
• Veiligheid en basisvertrouwen zijn 

enorm belangrijk om al die ervaringen 
op te nemen. Voor de jongste 
speelclubbers is zich veilig voelen 
belangrijker dan al de rest. In de 
activiteiten moet de veiligheid altijd 
voorop staan. Jij moet alle gevaren voor 
hen zien, zij kunnen dat zelf nog niet.

• Bij de jongste speelclubbers is zorgen 
heel belangrijk. Jij zorgt voor hen, 
speelclubbers zijn nog niet in staat voor 
zichzelf te zorgen.

• Zorg voor structuur. Zo bevorder je de 
veiligheid, het geeft zekerheid aan de 
speelclubbers.

• Door een vaste structuur in je 
namiddagprogramma weten je 
speelclubbers wat er hen te wachten 
staat.

• Structuur in je lokaal is ook 
belangrijk. Geef hen een eigen plekje 
waar ze persoonlijke spullen kunnen 
opbergen. Je kunt het ook gebruiken 
om zelf briefjes en andere dingen 
achter te laten voor hen.

• Op bivak is een duidelijke structuur 
nodig. Zorg dat alles volgens een 
aangepast ritme gebeurt. Let erop 
dat ze tussen het spelen genoeg 
slapen en eten. Verlies ook de 
gewone dingen niet uit het oog. 
Verplicht hen elke dag hun tanden te 
poetsen of ze vergeten het gewoon.

• Het lokaal moet iets ‘in opbouw zijn’: 
wat ze knutselen, moet een prominente 
plaats krijgen in het lokaal.

• Je kunt samen met speelclubbers regels 
opstellen. Laat hen de afspraken zelf 
bedenken. Zorg ervoor dat het er niet 
te veel zijn. Je kunt beter vijf goede 
afspraken maken, dan dat je er twintig 
op papier zet die toch niet nageleefd 
worden.

• Geef een duidelijke reden waarom iets 
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wel of niet kan. “Daarom” is geen goede 
reden.

• Goede regels en het consequent 
toepassen ervan zijn belangrijk. Je 
speelclubbers zijn er zeer gevoelig voor 
en ze zullen je er uitvoerig op testen. 
Regels consequent toepassen biedt 
voor hen ook veiligheid. Ze weten wat er 
gebeurt als een regel wordt overtreden. 
Ben je daarin niet consequent, dan 
zullen ze je grenzen alsmaar proberen te 
verleggen.

• Bij de oudere speelclubbers is het 
belangrijk dat we hen leren samen te 
spelen. Ze leren ‘het spel en de anderen’ 
ervaren.

• Vrij geleid spel komt ook goed van 
pas. Het is het spel dat de kinderen 
zelf beginnen te spelen. Ze vullen 
het spel zelf in vanuit een bepaalde 
impuls. Je kunt daar plaats voor maken 
in het programma, bijvoorbeeld door 
na het vieruurtje geen activiteit meer 
te voorzien, maar wel wat materiaal 

of ideeën ter beschikking te stellen. 
De kinderen kunnen zelf aan de 
slag met wat autobanden, ballen, 
knutselmateriaal of verkleedkleren. 
Soms is er ook helemaal niets nodig: 
de kinderen beginnen spontaan alle 
dieren van de boerderij te imiteren. 
De leider wordt boer en de koeien 
jagen de kippen van hun broedsel. 
Onthoud wel dat jij als leiding de 
grenzen moet bewaken en de volle 
verantwoordelijkheid draagt voor alle 
activiteiten.

• Het zou jammer zijn te veronderstellen 
dat speelclubbers nog niet zelf met 
ideeën kunnen komen. Ga in op 
impulsen die speelclubbers je geven 
tijdens de activiteiten. Durf van je 
voorbereide activiteit afstappen. Eén 
of andere rage of hun favoriete held 
kunnen dienen als basis voor een spel. 
Een methodiek zoals de ‘droommuur’, 
waarop de speelclubbers zelf kunnen 
schrijven of tekenen, geeft misschien 
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ook leuke ideetjes.
• Ga in je fantasie niet te ver. 

Speelclubbers beschouwen dat vaak 
als realiteit. Zorg ervoor dat je een 
fantasieactiviteit altijd afrondt door 
terug in de realiteit te komen. Maak daar 
tijd voor. Een hele week nachtmerries 
hebben over Dracula onder je bed is 
geen lachertje.

• Verwelkom je speelclubbers zelf, zo 
weten ze dat je er bent en voelen ze zich 
niet verloren in de grote Chirogroep.

• Contact met ouders is zeer belangrijk. 
Sla eens een babbeltje met de ouders 
wanneer ze hun kinderen komen halen. 
Ouders weten zeer graag wat er met 
hun kinderen gebeurt en ze zitten vaak 
met veel vragen, waarbij jij hen gerust 
kunt stellen. Bovendien krijg je zo al veel 
sneller het vertrouwen van de ouders, 
die dikwijls voor het eerst hun kinderen 
aan andere jongeren toevertrouwen. 
Huisbezoeken zijn bij speelclubbers een 
must. Je ziet zo in welke omgeving je 
leden opgroeien, wat hun achtergrond 
is. Alleen zo leer je hen écht kennen!

• Geef het goede voorbeeld. Voor hen ben 
je een vertrouwenspersoon. Ze kijken 
naar je op, 'de grote leider of leidster uit 
de Chiro'. Je moet je leden maar eens 
tegenkomen in de winkel: de reacties 
zijn enorm. Ook als je er niet bij bent, 
kopiëren ze je gedrag of gebruiken ze 
het als voorbeeld.

• Persoonsgericht werken met 
speelclubbers is noodzakelijk in 
concrete situaties, bijvoorbeeld als er 
gepest wordt. De leiding spreekt de 

betrokken personen individueel aan en 
niet in groep, wat niet wil zeggen dat er 
geen rekening gehouden moet worden 
met wat er in de groep gebeurt en/of 
hoe bijvoorbeeld pestgedrag daarop 
een invloed heeft.

Activiteiten
Zorg dat je activiteiten veilig en 
 fantasie rijk zijn.
• Veilige activiteiten: zowel fysieke 

veiligheid (aangepast materiaal, 
aangepast terrein) als psychische 
veiligheid (dat je speelclubber zich goed 
voelt).

• Fantasierijke activiteiten: de jongste 
speelclubbers hebben veel fantasie, 
bijna alles is mogelijk. Let op dat je er 
niet te ver in gaat, want voor hen is 
fantasie de realiteit. Zorg telkens dat je 
op het einde van je activiteit terug komt 
in de echte wereld.

• Bij oudere speelclubbers zal de fantasie 
zich meer toespitsen op de reële 
wereld. De werelden van professoren, 
brandweermannen, ridders en 
koningen kunnen allemaal aan bod 
komen. Daarbij is het belangrijk dat de 
speelclubbers het kunnen snappen. Een 
spel over de wereldverhouding tussen 
het noorden en het zuiden, daar heeft je 
speelclubber niets aan. Blijf duidelijk in 
de leefwereld van je leden.
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Rakwi’s

Wie zijn ze
Rakwi’s willen samen met andere 
 kinderen actief spelen. Na hun speel
clubtijd is hun lichaam zo ontwikkeld dat 
beweging en coördinatie geen probleem 
meer geven. Ze groeien wel ongelooflijk 
vlug. Tegen het einde van hun rakwitijd 
zijn ze 30 cm gegroeid!
De drang om in een groepje thuis te 
 horen is groot. Kliekjes ontstaan rond een 
gedeelde interesse of iets dat hen samen 
overkomen is. Typisch aan die groepjes 
zijn de ‘speciale regeltjes’, de wacht
woorden en het geheimschrift.
In deze periode van hun leven gaan ze 
hechte vriendschappen aan met iemand 
van hetzelfde geslacht. Twee kwiks die elk 
weekend bij elkaar blijven slapen en dan 
samen naar de Chiro komen, tonen dat ze 
beste vriendinnen zijn.

Leefwereld

Gezin
Het gezin is belangrijk, het is de plaats 
waar ze thuis zijn en hun plaats hebben. 
Jongere rakwi’s staan zeker nog dicht bij 
hun ouders. Ze vinden het niet erg om 
samen met mama en papa  of welke 
samenstelling het gezin ook heeft  op 
reis te gaan. Maar als er vriendjes bij zijn, 
vinden ze de betutteling niet stoer.
Rakwi’s vertellen ook nog veel aan hun 
ouders: over wat ze op school beleefden, 
over wat ze in de Chiro speelden.
Ze hebben meestal geen problemen met 
het gezag van ouders. Oudere rakwi’s 
kunnen wel al eens wat opstandig doen 
tegen hun ouders, omdat ze rond die 
leeftijd al beginnen te puberen.

School
De meeste rakwi’s gaan graag naar school 
omdat ze meerdere vakken leuk vinden. 
Ze willen over hun lievelingsvak alles 
leren. De speeltijd is heel belangrijk. Ze 
organiseren zich op de speelplaats om 
samen iets te doen. Na de vakantie zijn ze 
vaak blij dat ze terug naar school kunnen 
om daar hun vriendjes weer te zien. Ze 
staan over het algemeen heel positief ten 
opzichte van de leerkracht.
Ook op school vormen zich kliekjes, 
waarbij rakwi’s zeer gemeen uit de hoek 
kunnen komen. Pesten op school gebeurt 
regelmatig, en dat laat zich ook voelen 
binnen je afdeling.
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Vrije tijd
Rakwi’s brengen hun vrije tijd op een 
gevarieerde manier door.
Chatten via internet en computer
spelletjes spelen met hun vrienden zijn 
dikwijls favoriete bezigheden.
Rakwi’s willen zelf hun slaapkamer 
 inrichten. In hun kamer zijn er vaak 
 verzamelingen pins, posters, stickers 
of kaarten te vinden. Voor hen is het 
 mogelijk een hele dag met een zelfde 
 activiteit bezig te zijn: postzegels 
 sorteren, kampen bouwen, zich verkleden 
of poppenkleren maken.
Rakwi’s zijn trendwatchers: ze volgen alle 
rages op.
Niet te verwaarlozen is het gaan spelen bij 
boezemvriendjes. Zij spelen een belang
rijke rol in de ontwikkeling van de rakwi’s, 
net zoals het gezin: gezinsuitstapjes, op 
bezoek bij familie, waar ze kunnen spelen 
met neefjes en nichtjes, enz.
Vaak zitten de 1012jarigen in meerdere 
verenigingen. Dat kan gaan van Natuur
punt tot de muziekschool of een sport
club en – natuurlijk – de Chiro.

Vrienden en relaties
Voor het eerst in hun leven hebben 
 rakwi’s een speelkameraad die een  echte 
vriend wordt, een boezemvriend. Ze 
ontdekken dat het belangrijk is om een 
groep te vormen, vandaar dat ze ook vele 
hobby’s willen uitproberen.
Cupido schiet zijn eerste pijlen op 
 verliefde kwiks en rakkers. Om de 
 eerste stiekeme romances wordt soms 
 gevochten! Toch durven ze er meestal 
niet openlijk voor uitkomen dat ze 'een 
lief' hebben.

Kijk op de wereld
Rakwi’s hebben vaak interesses in zeer 

specifieke gebieden: natuur, kinder
rechten, dierenmishandeling, hun ouders 
en gezinssituatie, grootouders, enz.
In tegenstelling tot speelclubbers denken 
rakwi’s al sterk na over of iets rechtvaardig 
is of niet en zullen ze anderen daar ook 
op wijzen. Alles moet volgens de regels 
gebeuren.

Centrale oproep: 
Samenspelen

Wat betekent het wel? 
• Veel verkennen: hun omgeving, de 

wereld, enz. Ze zijn zeer weet, leer en 
nieuwsgierig. Je kunt ingaan op hun 
eigen initiatieven en gebruikmaken van 
hun fantasie.

• Veel bewegingsspelen, waarin ze hun 
motoriek kunnen oefenen.

• Leren samenspelen met mensen uit 
je eigen kliekje, én met mensen van 
daarbuiten!

• Rakwi’s leren ruziemaken: 
onderhandelen, compromissen sluiten, 
in elkaars standpunt komen, regels leren 
toepassen in concrete situaties, enz.

Wat betekent het niet? 
• Dat rakwi’s nooit ruzie mogen maken. 

Ruziemaken mag, het is goed dat 
kinderen opkomen voor hun gevoelens, 
ideeën, enz. Ze moeten dat op een 
goede manier leren doen.

• Dat rakwi’s altijd met iedereen moeten 
spelen. Spelen in kleine groepjes met 
de eigen vriend(innet)jes vinden ze heel 
plezant en daar mag je gerust óók tijd 
voor maken.
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Begeleidingshouding 
• Enerzijds hebben rakwi’s een duidelijke 

leidersfiguur nodig, anderzijds moet 
je goed weten waar ze mee bezig 
zijn. Soms moet je wel degelijk boven 
hen staan, maar tegelijkertijd is het 
belangrijk naar hen te luisteren en 
deel uit te maken van de ploeg. Ga 
eens bij hen zitten om een babbeltje 
te doen. Tijdens een tocht of tijdens 
het vieruurtje kom je meer te weten 
over hun verwachtingen dan via een 
ideeënbus, wat natuurlijk ook wel zijn 
nut kan hebben.

• Je luistert heel sterk naar de verhalen 
van je rakwi’s, want dat vinden ze 
heel belangrijk. Na een week veel te 
hebben beleefd op school willen ze alles 
vertellen. Niets houdt je tegen om eens 
van je fiets te stappen als je een van hen 
op straat tegenkomt!

• Je hebt een sterke voorbeeldfunctie. Ze 
kijken sterk op naar de leider of leidster, 
dus moet je goed opletten wat je doet. 

Je bent ook een vertrouwensfiguur.
• Rakwi’s willen zelf kunnen beslissen en 

als leiding kun je daarop ingaan, zolang 
je je eigen grenzen respecteert. Je mag 
hen dus mee laten beslissen, zolang je 
zelf nog de eindbeslisser blijft. Ze zijn 
te jong om een programma in elkaar 
te steken, maar met hun tips en ideeën 
kunnen ze de leiding al een flink eind op 
weg helpen.

• Ze zijn graag betrokken bij het 
programma. Die betrokkenheid 
kun je op verschillende manieren 
nastreven: de hoed van Sjoepap met 
de lievelingsspelen van de rakwi’s als 
‘opvullertjes’, een muurkrant waarop 
ze hun zegje kunnen doen, het lokaal 
wordt door de rakwi’s zelf ingericht, zij 
brengen zelf materiaal of kleren mee 
voor de inkleding van het programma, 
enzovoort.

• Rakwi’s voelen zich veilig wanneer 
ze weten waar ze zich aan te houden 
hebben. Ze zijn heel vatbaar voor 
regels die ze zelf mee hebben mogen 
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opbouwen.
• Ze zullen de anderen wijzen op het 

overtreden van regels. Je moet erop 
toezien dat ze elkaar niet voortdurend 
gaan terechtwijzen, wat nogal snel kan 
ontaarden in persoonlijke aanvallen.

• Ze zijn vaak nog zwartwitdenkers: als 
begeleiding kun je aanvullend bepaalde 
tegenstellingen nuanceren en hen 
uitleggen waarom je een uitzondering 
op de regel maakt. Als je het hen 
duidelijk uitlegt, begrijpen ze het ook 
wel.

• Rakwi’s zijn enerzijds heel zelfstandig, 
maar ze hebben je anderzijds als leiding 
nog sterk nodig. Structuur is ook voor 
hen nog een kernwoord. Zo moet je 
bijvoorbeeld op bivak nog sterk in het 
oog houden dat ze op tijd en stond 
propere kleren aantrekken.

• Jongens kijken nog sterk op naar een 
leider en meisjes naar een leidster. 
Jongens willen op die leeftijd ook niet 
altijd met meisjes spelen en omgekeerd.

• Aangezien zij veel belang hechten 
aan hun ouders, en omgekeerd, is het 
belangrijk contact te hebben met de 
ouders. Praat eens met hen voor of na 
de werking en ga op huisbezoek.

• Je kunt je leden meer betrekken bij je 
werking door samen op te ruimen, door 
hen mee materiaal te laten klaarzetten 
of door een schriftje te maken met hun 
lievelingsspelletjes.

• Zorg dat iedereen eens in de kijker 
staat. Dat kan door hen persoonlijk 
te verwelkomen, door een 
verjaardagsliedje of een Chirodagboek 
dat ze om beurten mee naar huis 
mogen nemen.

• Pestgedrag moet onmiddellijk 
aangepakt worden! Veroordeel de 
pesters en de gepeste niet, maar 
veroordeel het gedrag. Weet dat het 
pestgedrag zich niet alleen in de Chiro, 
maar ook op school of in de sportclub 

voordoet.
• In plaats van elke week de voorbije 

dag uitgebreid te evalueren, is het bij 
rakwi’s beter om regelmatig tussendoor 
te vragen wat ze ervan vonden. Als je 
tussen je rakwi’s staat, kom je vrij snel te 
weten wat er bij hen leeft.

• Als je toch een uitgebreidere evaluatie 
plant, zorg er dan voor dat je rakwi’s 
goed weten wat je precies wil bereiken, 
dat je het spel of gesprek zelf sterk leidt, 
dat je een veilig klimaat schept en dat 
je de rakwi’s de tijd geeft om hun eigen 
mening te formuleren.

Activiteiten 
• Een typische rakwiactiviteit heeft 

realistische thema’s en is raadselachtig. 
Zorg voor een goede inkleding!

• Een middag moet afwisselend actieve 
en rustige spelletjes bevatten.

• Let erop dat alle leden eens aan bod 
komen met hun eigen talenten.

• Het is mogelijk meerdere weken met 
een zelfde groot spel bezig te zijn.

• Avontuurlijke sluipspelen of een vroege 
dauwtocht zijn grensverleggend.

• Wijs je leden op veiligheid! Ze kennen 
soms hun eigen grenzen niet.
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• Tito’s 

 Wie zijn ze? 
Tito’s zitten in een grote veranderings
periode. Naast de lichamelijke verande
ringen, die hun geest belasten, wordt 
ook hun hele veilige wereldje door elkaar 
geschud.
Lichamelijk worden ze volwassen, maar 
door de maatschappij worden ze niet als 
volwassenen aanvaard. Ze zijn geen kind 
meer, maar toch nog jong en maatschap
pelijk onvolwassen. Vaak moeten tito’s 
als volwassenen  reageren op bepaalde 
situaties, en anderzijds worden ze nog 
behandeld als een kind.
Dat alles merk je in hun  onrustige 
 gedragingen. Tito’s zijn onzeker en 
 vertonen experimenteel gedrag 
(bv.  roken, vrijen). Vaak worden ze wispel
turig: enorme giechelbuien wisselen af 
met plotse  huilbuien.

Meisjes zijn sneller moe bij actieve spelen, 
vooral tijdens de periode van de eerste 
maandstonden. Jongens verschillen 
sterk in grootte en gewicht en zijn vaak 
 onhandig.

Het denken van tito’s evolueert van 
 concreet naar abstract. Dat wil zeggen 
dat de tito in staat is om los van concrete 
voorbeelden te denken en te spelen.

Leefwereld 

Gezin
De thuisbasis is voor een tito vaak een 
heikel punt. Enerzijds gaan tito’s meer 
en meer hun omgeving verkennen: 
 vrienden worden belangrijker, het groeps

leven komt op de voorgrond. Sociaal 
emotioneel hangt een tito ook sterk aan 
zijn of haar leeftijdsgenoten. Anderzijds 
blijft het gezin belangrijk. Een tito heeft 
nood aan ouders die luisteren naar vra
gen en die troosten bij verdriet. Niet elke 
tito kan op die veilige thuisbasis terugval
len. Soms hebben ze ook een eigen kamer 
nodig om zich even te kunnen terugtrek
ken. Ze willen eens op zichzelf zijn. Ook 
dat is niet iedereen gegeven.

School
De overstap naar de ‘grote school’ is 
een ‘grote stap’. Nieuwe leerkrachten, 
 nieuwe vrienden, nieuwe leerstof, nieuwe 
 regeltjes, enz. Sommige tito’s zijn snel 
mee en bij anderen duurt het wat langer.
De oude vertrouwde schoolomgeving is 
verdwenen. Niet gemakkelijk, dus.
De tito stelt zich vragen: waar moet ik 
voor kiezen, welke richting wil ik later 
uit, wat denken mijn klasgenoten van 
mij? Tito’s beseffen dat ze niet langer de 
 grootsten en oudsten zijn. Ze beginnen 
weer van voren af aan. Ze passen hun 
gedrag aan.
De ‘grote school’ is ook een uitdaging. 
Tito’s zijn vaak leergierig en willen veel 
kunnen. Nieuwe vrienden en nieuwe 
interesses maken het beeld van de wereld 
groter. Ze gaan vaak mee in allerhande 
rages en nieuwe ideeën of zetten zich er 
net heel sterk tegen af.

Vrije tijd
De keuzevrijheid voor een tito om de 
vrije tijd in te delen is erg groot. Vaak 
hangt de nieuwe keuze dan ook af van 
wat  vrienden doen. Door meer school
werk komt er minder vrije tijd en moeten 
er dikwijls keuzes gemaakt worden. 
 Sommige tito’s hebben vaak al een 
overvolle agenda. Ze hossen van de ene 
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balletles naar de andere muziekles. Waar 
sommige rakwi’s nog muziekschool, een 
sportclub en Chiro combineerden, wordt 
dat voor de tito’s soms te veel. Daarom is 
het erg belangrijk dat de tito’s binnen de 
Chiro geprikkeld worden om te blijven 
komen.
Sms’jes sturen, chatten via internet, 
 computerspelletjes spelen, surfen, enz. 
Dat neemt veel tijd in beslag.
Tito’s hebben veel genoegen aan hun 
kamer, hun eigen plekje: even stilvallen, 
even nadenken over zichzelf en over hun 
doen en laten.
Het beeld van tito’s die fanatiek zoveel 
mogelijk soaps volgen, klopt deels. 
Soms begint dat wel maar om mee te 
kunnen praten met leeftijdsgenoten, net 
als bij heel wat commerciële vrijetijds
activiteiten, maar in veel gevallen wordt 
het een echte interesse. Soaps tonen 
bovendien heel wat situaties waarin 
waarden en normen een belangrijke rol 
spelen.  Discussies over wat er gebeurd is 
en waarom personages op een  bepaalde 
manier gereageerd hebben, of over hoe 
zij zelf zouden reageren, stimuleren 
 bovendien hun morele ontwikkeling.

Vrienden en relaties
Vrienden zijn erg belangrijk in het leven 
van tito’s. Ze spreken af om samen naar 
school of naar de Chiro te gaan. Vriend
schap heeft in vele gevallen echter nog 
geen uitgesproken betekenis.
De meeste ‘vrienden’ zijn zij die het 
stoerst, het ‘coolst’, of het meest in het 
 verlengde van de ideale tito liggen. 
De ‘echte vrienden’ zijn nog zeldzaam, 
maar de band groeit en wordt sterker 
en  sterker. In de Chiro krijgt iedereen als 
individu een duidelijke positie binnen 
de groep. Er kan ook echt een groep 
 gevormd worden. Waar rakwi’s nog 

 allemaal individuen zijn binnen een 
groep kunnen tito’s zichzelf echt als groep 
 beginnen beschouwen.
Tito’s zoeken idolen, aan wie ze zich 
kunnen spiegelen. Dat uit zich dikwijls in 
kleding of muziekstijl. Toch is het dikwijls 
meer iets om zich achter te verschuilen – 
“Je kunt op mij geen commentaar geven 
want ‘die’ doen dat ook zo!” – dan een 
toonbeeld van eigenheid.

Tito’s beginnen te experimenteren met 
 relaties. Waar bij rakwi’s liefde enkel 
een formaliteit was, betekent het voor 
tito’s meer. Ze kunnen écht verliefd zijn, 
en  willen dat anderen dat ook serieus 
 nemen.

De relatie met ouders en broers of zussen 
wordt minder geacht. Ze komen op de 
tweede plaats. Tito’s zijn echter zeer blij 
om ‘thuis’ te kunnen komen.

Kijk op de wereld
Tito’s beginnen zich vragen te stellen 
over wat er rond hen gebeurt en wat er 
in de maatschappij allemaal gaande is. 
Een 13jarige neemt voor zichzelf enkele 
waarden en normen aan. Tito’s nemen 
niet meer zomaar alles aan. Schokkende 
beelden kunnen een tito erg verdrietig 
maken.
Tito’s ontwikkelen een eigen mening. 
Daardoor denken ze vaak dat ze al een 
volwassen beeld hebben van de wereld 
en stuiten dan op tegenstrijdigheden. 
"Waarom horen ze mijn stem niet? Ik heb 
toch ook een mening?"
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Centrale oproep: 
Jezelf ontdekken

Wat betekent het wel? 
• Zich goed kunnen en mogen uitleven: 

actieve (sport)spelen, deugddoend bij 
elkaar zijn, losse babbels.

• Zichzelf verkennen: veel binnen thema’s 
werken die betrekking hebben op 
zichzelf. Zoeken naar eigen grenzen.

• Weerbaarder worden: durven 
zelf beslissen of je ja of nee zegt, 
bijvoorbeeld tegen sigaretten, vrijen en 
hoe ver je daarmee gaat, enz.

Wat betekent het niet? 
• Alleen maar bezig zijn over jezelf.
• Oeverloze gesprekken.
• Te vergaande aanrakingen in de ploeg 

(bv. langdurige massages waarbij niet 
alle tito’s zich goed voelen).

Begeleidingshouding

• Heb een hart voor tito’s! Het is zeer 
belangrijk je leden graag te zien!

• Denk eraan dat je vertrekt vanuit 
wat de tito’s bezighoudt. Zet je eigen 
bezigheden even aan de kant. Neem 
hun bezigheden ook serieus. Ze hebben 
er meer aan dat je meediscussieert over 
morele dilemma’s die in soaps aan bod 
kwamen, dan dat je neerkijkt op soaps 
omdat ze jou niet aanspreken.

• Zorg ervoor dat je tito’s op verhaal 
kunnen komen, dat ze even kwijt 
kunnen wat ze al heel de week willen 
vertellen.

• Geef hen de kans om zichzelf te zijn, om 
hen te laten vertellen wat ze weten en 
wat ze voelen.

• Het is belangrijk dat je kunt zien, 
luisteren en aanvoelen wat er bij je 
tito’s omgaat. Om ook de thuissituatie 
van je tito te kennen, is een huisbezoek 
noodzakelijk.

• Voor een tito is een leider of leidster 
meer dan iemand naar wie ze moeten 
luisteren. Maak daarom ook deel uit van 
je afdeling.

• Een afwisselend en boeiend 
programma houdt de tito’s bezig. Ook 
maatschappelijke dingen kunnen aan 
bod komen.

• Geef hen zeker inspraak. Ze hebben 
een mening en willen die graag met je 
delen. Zorg voor een gestructureerde 
achtergrond. Je kunt tito’s zeker 
betrekken bij het programma. Verzamel 
hun ideeën, laat hen zelf afspraken 
maken, geef hen verantwoordelijkheid 
over deeltaken en evalueer je 
werking samen met hen. Geef hen 
verantwoordelijkheid maar begeleid 
hen daarin.

• Vrij spel bij tito’s dekt een enorme 
lading. Sommige tito’s doen niets 
liever dan gezellig babbelen als er 
tijd vrijkomt. Anderen zijn nog echte 
speelvogels, die het liefst van al buiten 
een voetbalmatch spelen. Als leiding 
moet je iedereen de vrijheid geven en 
ervoor zorgen dat ze kunnen doen wat 
ze graag doen.

• Tito’s zijn meer en meer op zoek naar 
een eigen plekje: hen de ruimte en de 
tijd geven om regelmatig de inrichting 
van het lokaal te veranderen is een goed 
idee.

• Voor tito’s is het dansen op een slappe 
koord: ze schipperen voortdurend 
tussen hun leiding volgen en 
opgenomen worden in de groep. Het 
beste zou zijn om de regels uit de tito’s 
zelf te laten komen.

• Je moet je tito’s ook je vertrouwen 
schenken, want anders voelen ze zich 
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niet au sérieux genomen. Onthou 
daarbij dat tito’s graag aangesproken 
worden op hun verantwoordelijkheid, 
maar dat je hen dan ook effectief 
vertrouwen moet geven.

• Tito’s kunnen heel goed zeggen waar 
het op staat bij een evaluatie. Dat geldt 
niet alleen voor een activiteit, maar 
ook voor het gedrag van één of andere 
tito. Je tito’s nemen alles ook snel 
persoonlijk op. Bedenk uiteenlopende 
methodiekjes, om het leerrijk maar ook 
prettig te houden.

• In het begin van het jaar ligt de 
klemtoon voornamelijk op het 
evalueren van de activiteiten, in de loop 
van het jaar wordt er meer de nadruk 
gelegd op de evaluatie van ieders plaats 
binnen de titoploeg.

Activiteiten
• De typische regelspelen kunnen 

uitgebreid worden. Bij tito’s kun je al 
eens gemakkelijker een strategisch spel 
spelen. Spelregels mogen ingewikkelder 
zijn (samen bouwen aan een groot spel 
om iets te bereiken of een mysterie op 
te lossen).

• Bouw je jaar zo op dat je tito’s op het 
einde van het jaar degelijk kunnen 
samenwerken.

• Praatspelen trekken tito’s ook meer 
en meer aan. Samen zitten om een 
interessant onderwerp aan te halen, 
gedachten uit te wisselen (via een 
bordspel, kaartjes, enz.) vinden ze ook 
boeiender.

• Inkleding is geen grote noodzaak meer, 
maar kan voor een groot deel van de 
spelen toch een leuke sfeer scheppen!
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Keti’s

Wie zijn ze? 
Meisjes worden hun ‘nieuw’ lichaam lang
zaamaan gewoon. Het is veel  vrouwelijker 
geworden. Ze gebruiken het spel graag 
om te testen hoe ver ze kunnen gaan 
met hun lichaam. Maar met dat lichaam 
 durven ze ook te experimenteren op 
 seksueel vlak (een op de vier jongeren 
heeft het eerste intiem contact tussen de 
leeftijd van veertien en zestien jaar).
Jongens ontwikkelen vooral hun kracht. 
Zij willen dat uitproberen tijdens hevige 
spelen.

De ketiperiode is een tijd van vragen: 
over de eigen identiteit die ze  vergelijken 
met de leeftijds genoten, maar ook met 
de ideaalbeelden die hen via de media 
bereiken. Daarnaast stellen ze vragen over 
fundamentele  keuzes, bijvoorbeeld aan 
hun ouders of aan ketileiding, over hún 
keuzes. De maatschappij wordt niet meer 
genomen zoals ze is, maar ze wordt be
vraagd op haar rechtvaardigheid.

De puberteit verloopt niet bij elke keti 
op dezelfde manier. Vaak is het ofwel 
een intens, diep en persoonlijk zoeken 
en opbouwen van identiteit, ofwel maar 
een wachten om daarna als aangepast 
 individu in de gewone volwassenheid te 
leven.

Keti’s zijn al een stukje volwassener dan 
tito’s. Ze kunnen een echte groep vormen 
en voelen zich ook echt ‘groep’. Ze kunnen 
hun eigen grenzen en kwaliteiten al veel 
beter inschatten, los van populariteit. 
Daardoor vermindert ook het pestgedrag, 
al wordt er af en toe eens van het rechte 

pad afgeweken. Keti’s zijn in staat  anderen 
en regels bewust te respecteren.

Leefwereld

Gezin
De houding van keti’s tegenover hun 
 ouders kan heel sterk verschillen. 
 Sommige keti’s liggen overhoop met 
hun ouders, met de nieuwe vriend.in van 
mama of papa, enz. en anderen schieten 
er goed mee op. Dat verschil heeft te 
maken met de mate waarin keti’s onaf
hankelijk willen zijn en hun ouders hen 
daarin vrijheid geven. Keti’s willen de 
wereld verkennen en grenzen proberen te 
verleggen!

School
De school is voor keti’s de plaats om 
vrienden te ontmoeten. Huiswerk maken, 
lessen leren, keti’s doen het omdat ze 
weten dat het nodig is ‘voor later’. De druk 
van thuis kan soms erg groot zijn! Leer
krachten zijn vaak ‘zeveraars’, maar een 
enkeling slaagt erin respect bij hen af te 
dwingen. Dat zijn de leerkrachten die hen 
echt als een 1416jarige behandelen!

Vrije tijd
“Met de loodzware boekentas op café.” 
Vrienden staan centraal, keti’s beginnen 
uit te gaan en zoeken zich een eigen weg 
in het hele vrijetijdscircuit. Door het zeer 
brede aanbod van activiteiten dreigen 
sommige keti’s uit de groep te vallen. 
Anderen ontdekken nieuwe interesses die 
niet meer met Chiro te  combineren zijn.



Keti’s vinden dat ze te weinig vrije tijd 
hebben. Als ze alleen zijn kijken ze tv, 
luisteren ze naar muziek, zijn ze met de 
computer bezig of lezen ze een boek.

Vrienden en relaties
Veel keti’s behoren tot een grotere 
vriendengroep. Vaak wordt populariteit 
afgemeten aan het aantal vrienden dat 
je hebt. Toch hebben ze nood aan een 
 hechtere vriend(in), aan wie ze alles kun
nen toevertrouwen. Sommigen hebben 
een eerste lange relatie, anderen gaan elk 
weekend ‘op jacht’ ... Enkelen stellen zich 
vragen over hun (holebi)seksualiteit.

Kijk op de wereld
Keti’s hebben nogal een zwartwitvisie. 
Ofwel zijn ze idealist (vegetarisch, met 
een lidkaart van Greenpeace en op school 
ijverig aan het werk met schrijfacties voor 
Amnesty International), ofwel helemaal 
niet. Keti’s zijn vatbaar voor extremen, 
omdat ze zich in hun zoektocht naar hun 
 eigen weg afzetten tegen de massa en 
zo grondig mogelijk willen experimen
teren met rollen. Die rollen en hun  imago 
kunnen net daardoor soms drastisch 
 veranderen. Af en toe discussiëren over 
een ernstiger onderwerp kan er met keti’s 
weleens in zitten.
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Centrale oproep: Openheid

Wat betekent het wel? 
• Openheid creëren voor elkaar 

via vertrouwensspelen en 
samenwerkingsopdrachten. Op die 
manier kan de zoektocht naar de eigen 
identiteit samen aangepakt worden en 
verder begeleid worden.

• Goeie inrijpoorten zoeken om over 
thema’s bezig te zijn en de gedachten 
van keti’s te ontrafelen, te nuanceren 
en te verduidelijken. Dat betekent dat 
er vertrokken wordt vanuit hun nabije 
leefwereld, en dat van daaruit een 
verbreding gebeurt.

• Hen mee een gevoel geven dat 
betrokkenheid op een thema omgezet 
kan worden in een actieve bijdrage tot 
een andere wereld. Gebruik maken van 
concrete acties in de nabije omgeving, 
voor vrienden, via vrienden, enz.

• Deugddoend spel waarin ze het eigen 
lichaam ervaren en (leren) aanvaarden.

Wat betekent het niet? 
• Alleen maar bezig zijn over ‘de 

maatschappelijke problemen’ waar de 
keti’s zich nog niet echt bij betrokken 
voelen.

Begeleidingshouding 
• Ken de leefwereld van je keti’s. Luister, 

kijk, vraag, toon interesse om hen beter 
te begrijpen.

• Zorg voor boeiende activiteiten. 
Laat in je programma ruimte om te 
experimenteren. Keti’s kunnen over 
bepaalde zaken zeker al mee beslissen. 
Als begeleiding leg je de lijnen van het 
speelveld vast, daarbinnen kun je je 
keti’s vrijlaten.

• Meedoen, meespelen, en toch ben je 
meer dan een keti. Ze hebben nood aan 
begeleiding.

• Durf ook spanningen in de groep naar 
boven te halen en te bespreken.

• Keti’s kijken naar je. Bewust of onbewust 
ben je nog altijd een voorbeeldfiguur 
voor hen.

• Je bent een vertrouwenspersoon voor je 
keti’s. Het is belangrijk dat je eerlijk bent 
en de dialoog durft aangaan!

• Durf je keti’s te confronteren met ander 
gedrag. Niet alle vanzelfsprekendheden 
zijn zo vanzelfsprekend. Je kunt 
discussiëren over uitspraken als “alle 
vreemdelingen zijn dieven”!

• Keti’s vinden het meestal leuk om zelf 
eens een programma uit te werken voor 
de andere keti’s en natuurlijk ook om 
eens leider of leidster te spelen. Waak 
erover dat de programmaopbouw op 
een goede manier gebeurt en dat er niet 
meer conflicten ontstaan dan ‘nodig’. 
Vergeet niet dat je met de leiding de 
volledige eindverantwoordelijkheid 
blijft dragen.

• Bij de keti’s hoeft de leiding er niet altijd 
bij te zijn tijdens de vrije momenten. Er 
is niks mis met een babbel of een rustig 
moment, maar je moet ervoor zorgen 
dat dat niet de hoofdactiviteit van je 
werking wordt. Motiveer je leden met je 
programma of maak samen afspraken 
over de duur van een vrij moment.
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• Keti’s zijn best al wel in staat om 
een open discussie aan te gaan over 
leefregels. Binnen de grenzen die een 
leidingsploeg zich stelt, moet je de keti’s 
zoveel mogelijk medezeggenschap 
geven. In tegenstelling tot aspi’s, 
zullen zij elkaar zelf nog onvoldoende 
aanspreken op ‘overtredingen’. Met de 
leiding heb je daar een duidelijke taak 
in.

• Ook bij de keti’s ligt de nadruk van de 
evaluatie eerst op de activiteiten en in 
de loop van het jaar meer op de groep. 
Keti’s trekken zich de ploeg en hun 
plaats daarin heel sterk aan, want Chiro 
neemt een alsmaar belangrijker plaats in 
hun leven in. Het is dan ook nodig dat ze 
zich daar goed voelen.

• Bij keti’s is het zeker niet slecht om 
enkele methodiekjes in te bouwen in 
je evaluatiemomenten. Zeker bij de 
groeps en persoonsgerichte evaluaties 
moet je erop toezien dat je opbouwend 
evalueert en filters inbouwt om 
afbrekende kritiek te vermijden.

Activiteiten 
• Met keti’s kun je ploeggericht werken.
• Heb zeker aandacht voor hun noden en 

vragen!
• Alles kan, zolang het goed gebracht is.
• Als leiding is het belangrijk er 

voor hen te zijn, hen de kans te 
geven te experimenteren en hen 
verantwoordelijkheid te geven. Geef 
hen bijvoorbeeld deeltaken van een 
project in handen. Je kunt hen daarover 
zelf laten beslissen. Je kunt ook 
eenzijdig afspraken opleggen.

• Voorzie ruimte voor discussie en 
bevorder dat ook.

47



Aspi’s  

Wie zijn ze
Aspi’s zijn bijna geen pubers meer. 
Ze zijn ‘adolescenten’. Op lichamelijk 
vlak zijn ze al een tijdje geslachtsrijp. 
De groei versnelling is bijna achter de 
rug. Meisjes zijn doorgaans op 17 jaar 
volgroeid, jongens op 18 à 19 jaar. 
Lichaams veranderingen brengen heel 
wat  verwarring mee. “Ben ik wel dezelfde 
ik?” Het uiterlijk is belangrijk: hoe beter je 
eruitziet, hoe populairder je (doorgaans) 
bent.

Ook op verstandelijk vlak maken aspi’s 
een proces door. Bij het beoordelen van 
een situatie houden ze rekening met 
allerlei gegevens. Hun taalgebruik is 
erg verschillend. Een aspi vindt het niet 
altijd makkelijk om een onderscheid te 
maken tussen de relatie die hij of zij heeft 
met zichzelf en die met de omgeving. 
“Ik  beïnvloed de omgeving, maar mijn 
 omgeving en de anderen beïnvloeden 
mij ook.”

Invloed op de relatie met zichzelf
Aspi’s maken een onderscheid tussen wat 
ze zijn en wat ze zouden kunnen zijn. De 
zelfbeleving draait rond drie vragen: “Wie 
ben ik? Wie zou ik willen zijn? En hoe zien 
anderen mij?” Dat geeft soms aan leiding 
tot minderwaardigheidsgevoelens. 
Soms trekken aspi’s bewust een façade 
op,  dragen ze een masker. Ze doen zich 
 anders voor dan ze zijn of spiegelen zich 
aan idolen.

Wat lichamelijke en verstandelijke 
 ontwikkeling betreft, zijn er dus ook op 
aspi leeftijd nog heel wat evoluties. Niet 

alleen bij rakwi’s of tito’s spelen die zaken 
een rol. Toch zijn de meest ingrijpende 
veranderingen al achter de rug.

Invloed op de relatie met de 
omgeving
Alles wordt onder de loep genomen. Een 
aspirantenploeg stelt zich bijvoorbeeld 
vragen bij de manier waarop de leiding 
dingen in hun Chirogroep verandert. Vaak 
bestaat de rebellie louter uit woorden. Ze 
komen bijvoorbeeld op voor de mensen
rechten, maar doen er weinig voor. Ze 
hebben heel wat idealen, die niet altijd 
gepaard gaan met acties. Naar het einde 
van de adolescentie toe worden ze weer 
meer tolerant.
Als aspirant willen ze nog graag de 
wereld veranderen. Wanneer ze pas in 
leiding staan, beseffen ze dat dat vaak 
 makkelijker gezegd wordt dan gedaan.
Je moet die idealen en kritiek niet als 
 nutteloos beschouwen. Ze zijn een 
 belangrijke oefening om zaken te durven 
en te willen overdenken.

Leefwereld

Gezin
Aspi’s hechten veel belang aan hun  gezin. 
Logisch: het is hun thuisbasis. Soms 
 moeten ze schipperen tussen twee thuis
havens of zich aanpassen aan een nieuwe 
gezinssamenstelling. Over het algemeen 
lijken aspi’s goed overweg te kunnen met 
hun ouders. Dat betekent niet dat er geen 
conflicten zijn. Als er woorden zijn, gaat 
het vaak over uitgaan, kleding, of uiterlijk. 

48



Ze komen meer en meer op voor hun 
vrijheid en willen geen ‘bemoeienis’ van 
hun ouders.
Toch is de invloed van ouders op aspi’s 
aanzienlijk. Aspi’s doen snel een beroep 
op hun ouders als het over hun school of 
toekomst gaat. Voor alles wat meer met 
de vrije tijd te maken heeft (bv. hobby’s, 
relaties, enz.) doen ze sneller een beroep 
op hun vrienden.
Ouders zijn bepalend voor de waarden 
en levensopvattingen van hun  kinderen. 
 Aspi’s wijken niet zoveel af van hun 
 ouders in hun houding en waarden rond 
maatschappelijke thema’s zoals politiek, 
milieu, migranten, verdraagzaamheid, 
enzovoort.
Het is dus goed om de ouders van je aspi’s 
te leren kennen. Met een bezoekje aan 
huis in het begin van het Chirojaar kom 
je al heel wat te weten. Het maakt het 
makkelijker om het gedrag van je aspi’s te 
begrijpen.

Je aspi’s zullen je ook vaak aanspreken 
over hun ouders. De Chiro is voor hen 
een plaats om te praten over conflicten 
met hun ouders. Voor je aspi’s ben je een 
vertrouwensfiguur in allerlei situaties 
(echtscheidingen, financiële problemen, 
enz.). Aspi’s weten je luisterend oor goed 
te appreciëren. Af en toe eens aan je aspi’s 
vragen hoe het ermee gaat, doet hen 
zeker deugd.

School
Willen of niet, een groot deel van de tijd 
zitten de aspi’s op de schoolbanken. Over 
het algemeen gaan ze graag naar school. 
Het is een plaats waar ze hun vrienden 
ontmoeten.
Uiteraard is niet iedereen even gemoti
veerd om naar school te gaan.
Voor leerlingen van het algemeen en 

technisch secundair onderwijs is naar 
school gaan een voorbereiding op verder 
studeren. Zij vinden een algemene sociale 
vorming en zelfontplooiing belangrijk. 
Beroepsleerlingen gaan naar school om 
een beroep te leren, om een vak onder de 
knie te krijgen.

De relatie met de leerkrachten  verloopt 
niet altijd vlekkeloos. Leerlingen  weten 
hun leerkrachten pas ten volle te 
 waarderen als ze vakbekwaam en eerlijk 
zijn. Een goede relatie met de leerkracht 
is – net zoals de relatie met jou als leiding 
– gebaseerd op vertrouwen.

In je aspiploeg tref je een waaier aan 
 studierichtingen aan. Sommige aspi’s 
overtreffen je met hun kennis, van 
 anderen sta je versteld van hun handig
heid als er iets geknutseld of gerepareerd 
moet worden. Hou je programma zo 
 gevarieerd mogelijk zodat iedereen aan 
hun trekken komt.

Vrije tijd
De vrije tijd is belangrijk voor aspi’s, 
voor de sociale contacten met leeftijds
genoten, om zich uit te leven of om tot 
rust te komen.

De vrijetijdsbesteding van onze  aspi’s 
ziet er een stuk anders uit dan vroeger. 
Vroeger werd vrije tijd vooral beleefd 
in groepsverband. Tegenwoordig 
is het meer een individuele aan
gelegenheid. Jongeren stellen hun eigen 
‘ontspannings pakketje’ samen en kiezen 
uit een gamma van mogelijkheden, waar
door de vrijetijdsbesteding van jongeren 
er bij iedereen anders uitziet.

Toch enkele algemene tendensen:
• De meeste aspi’s wonen thuis. Heel wat 
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vrije tijd wordt binnenshuis beleefd. 
Aspiranten studeren, kijken tv of zitten 
aan hun computer, lezen een boek of 
luisteren met vrienden op hun kamer 
naar muziek. Meisjes hebben doorgaans 
een grotere ‘slaapkamercultuur’, 
jongens trekken sneller de straat op (het 
voetbalveld, het skateplein, enz.).

• Televisie is zeer populair bij de Vlaamse 
jeugd. Ook bij onze aspi’s. Aspi’s praten 
geregeld over tv en film en beïnvloeden 
elkaar in hun kijkgedrag.

• Internet en multimedia zijn enorm 
belangrijk bij jongeren. Aspiranten 
bezoeken allerhande interessante sites, 
experimenteren met sociale media, 
zitten vaak te chatten of te sms’en. 
Daardoor hebben ze heel wat meer 
contact met elkaar tijdens de week dan 
vóór het ‘multimediatijdperk’. Heel wat 
nieuwtjes en afspraken worden langs 
die weg doorgegeven.

• Naast de eerder passieve vormen 
van vrijetijdsbesteding binnenshuis 
brengen heel wat jongeren hun vrije 
tijd buitenshuis door, vooral in het 
weekend. Ze zijn lid van een sportclub, 
bezoeken het plaatselijke jeugdcafé, 
gaan naar een fuif of hangen wat 
rond in de stad. Uitgaan is voor 
aspi’s een belangrijk facet van hun 
vrijetijdsbesteding geworden.

• Heel wat aspi’s participeren niet enkel in 
de Chiro. Ze zijn vaak lid van meerdere 
verenigingen tegelijk.

• Omdat er voor heel wat zaken binnen 
de vrijetijdsbesteding betaald moet 
worden, kiezen heel wat aspi’s ervoor 
een deel van hun vrije tijd op te offeren 
aan een job. Ook dat heeft invloed op je 
aspiwerking.

Vrienden en relaties
Aspi’s hechten veel belang aan vrienden. 
Optrekken met vrienden is een belang

rijke leerschool in de sociale omgang.
De vriendenkring bij aspi’s ziet er 
 anders uit dan bij tito’s of keti’s. Naar
mate jongeren ouder worden, wordt de 
vrienden kring over het algemeen kleiner. 
Tegelijkertijd nemen jongeren vanaf de 
aspileeftijd zowel jongens als meisjes in 
hun vriendenkring op.
Bij aspi’s uit een goede vriendschap zich 
al meer in respect, gelijkwaardigheid 
en vertrouwen. Voor aspi’s is een vriend 
iemand die jou respecteert voor wie je 
bent, iemand bij wie je in vertrouwen je 
verhaal kwijt kunt.

In relaties is er een verschil tussen 
 jongens en meisjes. Jongens gaan sneller 
op zoek naar seksuele intimiteit, terwijl 
meisjes dat meer koppelen aan liefde en 
engagement.
Bij meisjes is er op het gebied van relaties 
een goede overeenkomst tussen hun 
normen en hun gedrag. Jongens vinden 
normen als trouw ook belangrijk, maar 
volgen dat niet altijd in hun gedrag. Na 
de aspileeftijd verdwijnen die verschillen 
tussen normen en gedrag grotendeels.

In je aspiploeg wordt er heel wat af 
 gebabbeld over de liefjes. Maak daar ook 
een beetje tijd voor binnen je werking.

Met seksualiteit zijn aspi’s volop aan het 
experimenteren. Meisjes en jongens 
gaan op zoek naar hun seksualiteit en die 
zoektocht brengt heel wat onzekerheden 
met zich mee. Jongeren kunnen twijfelen: 
“Ben ik wel hetero? Voel ik me wel aange
trokken tot het andere geslacht? Of word 
ik verliefd op iemand van mijn geslacht?” 
Ze kunnen daarmee  experimenteren, 
en vanuit dat experiment wordt hun 
 hetero of holebi seksualiteit bevestigd. 
Dat  betekent nog niet dat ze dat zelf 
aanvaarden of kenbaar maken.
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Kijk op de wereld
Aspi’s zijn op zoek naar een eigen set 
van ‘waarden en normen’. Die zoektocht 
 startte al vanaf twaalf jaar, vanaf de 
tito’s dus. Sommigen hebben hun eigen 
identiteit min of meer gevormd, anderen 
 hebben nog een lange weg te gaan.

Aspi’s denken al veel abstracter. Ze 
gaan kritisch om met alledaagse 
 gebeurtenissen. Ze leren concrete 
 situaties plaatsen in algemene ideolo
gische opvattingen, zoals socialisme en 
liberalisme, maar ook de straightedge
cultuur of de rapcultuur. Ze leren daarover 
kritisch oordelen. Zo ontwikkelen ze 
langzaam maar zeker hun eigen waarden
schaal. Daarbij hebben ze ook een levens
plan en een levensdoel voor ogen.

Belangrijke thema’s zijn hun zelfbeeld 
en hun plaats in de samenleving, geloof, 
burgerzin ... Daarnaast vormen ze een 
standpunt over heel wat maatschappe
lijke, ethische en politieke kwesties zoals 
euthanasie, drugs, 'vreemdelingen', dood
straf, homoseksualiteit, enz. Soms zijn 
die extreem en zetten aspi’s zich sterk af 
tegen de heersende waarden en normen. 
Op andere punten volgen ze eerder de 
algemene opvattingen, misschien tegen 
alle verwachtingen in.

Hou in je achterhoofd dat de aspi’s nog 
veel ‘zoeken’ en dat de waarden die ze 
op een bepaald moment vormen later 
weer kunnen veranderen. Ook als leiding 
 beïnvloed je de vorming van waarden en 
 normen, net als leeftijdsgenoten, ouders 
of leerkrachten.

Centrale oproep: Keuze 
en engagement

Wat betekent het wel? 
• Een positieve dynamiek proberen te 

ontwikkelen. Een aspiploeg kan heel 
wat betekenen voor de Chiro, niet alleen 
omdat enkelen onder hen het volgende 
jaar leiding worden. Aspiranten 
bepalen mee het imago van de groep. 
Hun activiteitenleven biedt hen 
mogelijkheden om samen dingen aan te 
pakken die je alleen niet kunt.

• Hen begeleiden in het ‘kiezen’. De 
aspi’s zicht geven op een aantal 
mogelijkheden om engagement op 
te nemen. Ingaan op de keuze om 
leiding te worden: zorgen dat ze weten 
waarvoor ze kiezen, wat de gevolgen 
zijn van die keuze. Hen al ervaringen 
laten opdoen.

• Inspraak geven en verantwoordelijkheid 
laten nemen. Hen laten meebeslissen 
over regels over roken en drinken, maar 
ook over de programmainvulling. Hen 
zelf activiteiten laten uitwerken.

• Puur spelaanbod is nodig: hevige, toffe 
spelen waarin aspi’s zich kunnen laten 
gaan. Daarnaast is lekker kletsen en 
ongedwongen samenzijn belangrijk.

Wat betekent het niet? 
• Altijd bezig zijn over 

verantwoordelijkheid, engagement, 
keuzes maken, enz.

• Alleen aandacht hebben voor de keuze 
om leiding worden, geen aandacht voor 
andere engagementen.
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Begeleidingshouding
• Jezelf zijn: iemand die een eigen mening 

heeft én er ook voor durft uit te komen, 
maar die tegelijkertijd ook openstaat 
voor wat anderen denken. Een eigen 
mening hebben, betekent niet op 
alle vragen van de aspi’s een afdoend 
antwoord weten. Veel van hun vragen 
zijn ook voor ons misschien nog vragen, 
en dat mogen we hen gerust vertellen. 
Ze zullen dat meer waarderen dan 
wanneer we proberen het antwoord te 
ontwijken of ons te verschuilen achter 
clichéuitspraken.

• Wees ook eerlijk, speel geen 
verstoppertje. Zeg wat je denkt en voelt, 
ook al riskeer je daardoor dat de aspi’s je 
even minder sympathiek zullen vinden. 
Zo zien ze misschien ook onze zwakke 
kanten en zullen we misschien ons 
gezicht eens verliezen, maar de aspi’s 
weten dan wel wat ze aan je hebben.

• Aspiranten willen uitgedaagd worden 
door iemand die zelf enthousiast kan 
spelen, knettergekke activiteiten kan 
bedenken, enzovoort.

• Je mag ten aanzien van onze aspi’s 
verwachtingen hebben die verder gaan 
dan wat zij geneigd zijn te doen. We 
mogen van hen verwachten dat zij uit 
hun zetels komen, dat zij de tito’s eens 
verrassen met een knalbosspel, dat zij 
eens nadenken over wat hen op het 
eerste gezicht helemaal niet raakt. We 
mogen dat van hen verwachten, en we 
moeten die verwachtingen ook duidelijk 
formuleren. Maar daarmee is de kous 
nog niet af. Als aspileiding hebben we 
ook de taak om samen met de aspi’s 
daarover te praten en te zoeken hoe en 
wat er gerealiseerd kan worden.

• Aspileiding moet oog hebben voor 
wat er in die aspi’s omgaat. Ze moeten 
weten dat ze bij jou terechtkunnen. 
En dat zullen ze pas weten als blijkt 

dat jij oog en oor hebt voor wat er 
bij hen leeft, en als ze voelen dat 
die belangstelling iets anders is dan 
ongezonde nieuwsgierigheid.

• Het allerbelangrijkste van 
begeleidingshouding bij aspileiding: de 
aspi’s graag zien! Want daarmee heeft 
begeleiden alles te maken.

• Inspraak in het programma is belangrijk. 
Toch kun je het niet opdringen: als 
aspi’s liever niet meewerken aan de 
uitwerking van een programma hoeft 
dat ook niet. We kunnen er dan ook voor 
kiezen om met voorzichtige stappen 
over een langere periode tot hetzelfde 
resultaat te komen.

• Aspi’s geven samen met hun leiding 
richting en vorm aan hun Chiroleven. In 
overleg bepalen ze wat ze doen, wordt 
er samen nagedacht en gediscussieerd 
over het leven in de aspiploeg. Zo kan 
de ploeg bijvoorbeeld voor het bivak 
een goeie babbel doen over wat ze van 
dit bivak willen maken, hoe ze het willen 
invullen, enzovoort.

• Laat de aspi’s ook kennismaken met de 
taken van een leider of leidster en laat 
hen ondervinden wat dat betekent.

• Bij de oudste afdelingen moet de leiding 
hun ploeg genoeg bewegingsvrijheid 
geven om af te wijken van het 
programma, zodat er ruimte ontstaat 
voor spontaan spel. Zolang vrij spel leidt 
tot nieuwe impulsen hoef je zeker niet 
in te grijpen. Zo gauw het enkel nog 
een manier is om tijd te doden, is het 
zeker het moment om de zaak opnieuw 
in handen te nemen en voor nieuwe 
spelimpulsen te zorgen.

• Maak samen met je aspi’s de leefregels 
op. De hele leidingsploeg kan eventueel 
vragen aan de aspiploeg om over een 
aantal punten verder na te denken of 
te praten zonder daarbij direct de regel 
in kwestie in een bepaalde richting te 
sturen.
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• De controle op de regels moet 
hoofdzakelijk door de aspi’s zelf 
gebeuren.

• Aspi’s kun je zo laten groeien in het 
evalueren dat ze er geen begeleiding 
meer voor nodig hebben. Evaluatie 
moet bij de oudste afdeling altijd een 
groepsproces zijn. Iedereen moet 
zich goed voelen bij een evaluatie, ze 
moeten op een ontspannen manier 
dingen tegen elkaar kunnen zeggen 
zonder dat iemand zich aangevallen 
voelt.

Activiteiten
• Aspi’s kun je veel inspraak geven.
• Ze kunnen een activiteit organiseren 

voor elkaar of voor andere afdelingen.
• Je kunt hen uitdagen met nieuwe 

spelen, of met oude spelen in een nieuw 
jasje.

• Een onvergetelijke tweedaagse, een 
aspiproject, rodedraadspelen, spelen 
voor kleine groepen, enz. Je kunt het zo 
gek niet bedenken of je kunt het met je 
aspi’s doen.

53



SpelleeFLijn 

Zoekwoorden: 
spelleeflijn, spelen, leven

In de Chiro kiezen we  

voor het spelend opvoeden,

omdat in het spelend samenzijn

de volgende waarden  

ten volle een kans krijgen:

fantasie

creativiteit

iets belangeloos doen

zichzelf riskeren

zichzelf relativeren

genieten van het samenzijn

zelf normen vinden en aannemen

verwondering

ploeg bevorderen.

Zo is echt spelen, leren leven! 

54



Leiding/VB’S

Zoekwoorden: 
leiding, leidingswoord, engagements
woord, VB, veebee, leidingsploeg, 
leidingstekort, werven
Update: 2012
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Educatief medewerk(st)ers 

Zoekwoorden: 
educatieven, beroepskrachten, 
 ondersteuning, inzet
Bron: Beheersgroep Chiro 265 doc. 10
Eerste versie: 24 maart 2015

Chirojeugd Vlaanderen is een vrijwilligers
organisatie. Op elk niveau bouwen vrij
willigers aan de missie van de Chiro. Of 
het nu gaat om een spelnamiddag of het 
financieel beleid van de Chiro: zij maken 
de jeugdbeweging.
Beroepskrachten bouwen mee. Hoe doen 
ze dat en wat is hun meerwaarde?

Beroepskrachteninzet 
in de Chiro
Vrijwilligersploegen hebben diverse en 
vaak complexe opdrachten. Sommige zijn 
technisch van aard, zijn tijdsintensief of 
vereisen de nodige expertise. Bovendien 
heb je er een goed draaiende ploeg voor 
nodig, waar mensen ruimte krijgen om 
te groeien. Ook dat vraagt tijd, kennis 
en ervaring. Dat kan een beroepskracht 
bieden.

Elke situatie is anders: de ene regio 
is de andere niet, elke commissie 
brengt  andere uitdagingen mee 
en taken  verschillen. Bovendien is 
beroepskrachten inzet  beperkt. Een 
goede afweging van die  inzet is daarom 
noodzakelijk. Die oefening moet ook elke 
beroepskracht binnen de eigen taken 
maken. Zelfreflectie is daarbij erg belang
rijk: doe ik mijn ploeg groeien, bereik ik 
het beoogde resultaat en waar leg ik de 
nadruk op? Samen met je ploeg maak je 
daar keuzes in.

Concreet onderscheiden we vier pijlers bij 
beroepskrachteninzet: het ondersteunen 
van ploegen en mensen, eindverantwoor
delijkheid krijgen, het dienstverlenend 
werken én het verwerven en uitdragen 
van kennis, visie en standpunten. Geen 
enkele van die pijlers is meer essentieel 
dan een andere: de situatie bepaalt welke 
van de vier meer de nadruk krijgt.

Het uiteindelijke doel is telkens om de 
Chiromissie mee te realiseren en de 
 beweging sterker te maken.
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Vier pijlers van 
beroepskrachteninzet

Ploegen en mensen 
ondersteunen
Als beroepskracht ondersteun je de ploeg 
en de vrijwilligers, en maak je hen sterker 
op inhoudelijk vlak, als ploeg en individu
eel. De ploeg inhoudelijk sterker maken, 
betekent bijvoorbeeld hen van achter
grondinfo voorzien, hen impulsen geven 
en alles in het grotere geheel  plaatsen. 
Ook de dynamiek van je ploeg moet goed 
zitten: je houdt groepsprocessen in het 
oog, voorkomt conflicten en legt zoveel 
mogelijk verantwoordelijkheid bij de 
ploeg. Dat doe je door een open sfeer te 
creëren waarin feedback mogelijk is, je 
vrijwilligers coacht, hen doet groeien en 
hen inzet op hun talenten. Je waardeert 
hen en versterkt hen in hun engagement, 

houdt het warm en op maat.
Je werkt over ploegen heen: je houdt het 
reilen en zeilen van andere ploegen in het 
oog en zet verbindingen op.

Eindverantwoordelijkheid 
krijgen
Als beroepskracht breng je projecten, 
evenementen of producten mee tot 
een goed einde. Jij schept alle rand
voorwaarden zodat je ploeg kan slagen in 
haar taken. Lukt dat niet, bekijk dan met 
je ploeg of jij de eindverantwoordelijk
heid kan overnemen.
Voor sommige taken ben jij vanaf 
het begin de eindverantwoordelijke, 
 bijvoorbeeld bij de eindredactie van een 
 publicatie.

Dienstverlenend werken
Een beroepskracht werkt dienst
verlenend: je beantwoordt vragen stipt 
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en  correct, zoekt mee naar antwoorden, 
helpt  mensen verder, verwijst eventueel 
door en voorziet permanentie. Zo bouw 
je mee aan het positieve imago van de 
Chiro.
Je ploeg ondersteun je praktisch: je regelt 
allerlei zaken voor cursussen, projecten 
en initiatieven en schept een kader voor 
vergaderingen.

Verwerven en uitdragen van 
kennis, visie en standpunten
Je bouwt expertise op en ontwikkelt 
 visie en standpunten over (Chiro)thema’s. 
Dat doe je door op vorming te gaan, 
voortdurend met Chiro bezig te zijn, 
deel te nemen aan discussies met vrij

willigers en collega’s, het (Chiro)netwerk 
en zijn gevoeligheden goed te kennen, 
analytisch te denken en uit te wisselen. 
Daarnaast daag je jezelf uit door op zoek 
te gaan naar nieuwe impulsen, je volgt 
maatschappelijke tendensen op en laat 
je daardoor inspireren. Zo ben je met de 
Chiro bezig vanuit een grondige inhoude
lijke basis.
Je draagt die kennis, visie en standpunten 
overal uit: naar je ploeg, in je vertegen
woordigingen, in ontmoetingen, naar je 
collega’s en tijdens het beantwoorden 
van vragen. Ook in je takenpakket ga je er 
 actief mee aan de slag. Je vraagt je daarbij 
 telkens af of de Chiro hier in haar  geheel 
beter van wordt en niet alleen jij en je 
ploeg.
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Visieteksten per thema

Alcohol / drugs (Chiroïne) 

Zoekwoorden: 
alcohol, drugs, beïnvloeding, invloed, 
roken, Chiroïne, veiligheid, experi
ment, wetgeving
Bron: Chiroraad 2016 / doc. 18 
(aanspreekpunt Alcohol en Drugs), 
Chiroraad 2017 / doc. 15
Update: Visietekst: 21 december 2016, 
Richtlijnen: 20 december 2017

De Chirovisie 
In de Chiro willen we dat iedereen zich 
thuis voelt in de groep. We houden 
 rekening met elkaar en hebben respect 
voor elkaar. We kiezen er in de Chiro voor 
om te werken aan verbondenheid en om 
iedereen te aanvaarden zoals ze zijn. Dat 
kun je niet meer als je dronken of stoned 
bent, ook al denk je zelf van wel. Chiro is 
samen spelen, samen zingen, samen stil 
worden rond een kampvuur.

Een Chiroactiviteit is iets waar leden en 
leiding samen voor verantwoordelijk 
zijn. We verwachten dat iedereen mee
werkt, mee denkt en mee verantwoorde
lijkheid opneemt om een Chiroactiviteit 
te laten slagen. We zijn samen verant
woordelijk om het goede voorbeeld te 
geven, ook wat alcohol en drugs betreft. 
We kiezen ervoor om ons niet op te 
 sluiten in een roes van alcohol of drugs. 
Chiro maak je immers samen, niet alleen.

Je hebt een naam hoog te houden, een 
imago te bewaren. Als je in het  weekend 
na de leidingskring of tijdens de week 
alcohol of drugs gebruikt in Chiro verband 
stel je je daar als leidingsploeg misschien 
niet veel vragen bij. Ouders van leden 
doen dat wel. Dat is normaal, want zij 
 vertrouwen immers elke week hun 
 kinderen aan jullie toe. Een leidingsploeg 
die daar geen rekening mee houdt, zal 
snel tegenwind krijgen van ouders, net
werk of oudleiding. We vinden het in de 
Chiro belangrijk om het vertrouwen van 
de ouders niet te schaden.
Wees je bewust van je imago en de 
 mogelijke complicaties van je gedrag als 
Chirogroep voor anderen. Je hebt niet 
alleen je eigen naam hoog te  houden, 
maar ook de naam van de Chiro in 
het  algemeen. Jouw acties hebben – 
 ongewild – een effect op andere Chiro
groepen, jeugdbewegingen en jezelf als 
persoon.

Alcohol en drugs zijn niet ongevaarlijk. 
Je gezondheid lijdt eronder, je kunt er 
 afhankelijk van worden, je kunt het mis
bruiken om je problemen te verdringen. 
Zeker op jonge leeftijd zijn de gevolgen 
enorm: beschadiging van hersenfuncties, 
psychologische gevolgen, enzovoort. Op 
jonge leeftijd ben je bovendien sterker 
vatbaar voor verslaving. Ook dat is een 
reden om drugs te vermijden en om 
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 verstandig om te gaan met alcohol en 
andere drugs in de Chiro.

We mogen niet vergeten dat de Chiro 
een plaats is waar je ervaringen opdoet 
en waar geëxperimenteerd kan worden 
in een veilige omgeving. Daarvoor zijn 
 goede en duidelijke afspraken nood
zakelijk. Door die afspraken leer je leden 
en leiding op een verantwoorde manier 
omgaan met alcohol. De Chiro is een plek 
waar je fouten mag maken en je van je 
fouten kunt leren. Mensen verdienen dus 
meer dan één kans.

Drug en cannabisgebruik is verboden. 
Je kunt vervolgd worden omdat je drugs 
bezit in aanwezigheid van minderjarigen, 
of omdat je drugs gebruikt in een publiek 
toegankelijke plaats. Experimenteren met 
drugs kan nooit binnen een Chirocontext!

Afspraken

Afspraken voor het kader 
• Afspraken: Een bindende afspraak waar 

de kaderploegen zich toe engageren. 
• Preventie: Zaken die je best doet om 

problemen met alcohol en drugs te 
voorkomen op je cursus of evenement.

• Wat als?: Wat je kan doen als iemand 
zich niet aan de afspraken houdt.

• Meerdaagse cursus of evenement: 
Accu, Haka, Kick, Aspitrant, Krinkel, 
leidingsbivakken, gewestweekend…

• Eéndaags evenement of cursus: 
Ambriage, verbondsraden, 
gewestavonden, jubileumvieringen van 
een Chirogroep, gewestavond/fuif, … 

Drugs
Wettelijk kader:
• Illegale drugs zijn uitgesloten in eender 

welke Chirocontext.

Alcohol
Wettelijk kader:
• De wetgeving wordt consequent 

toegepast: 16 jarigen krijgen geen 
alcohol. Werk daarvoor met een 
duidelijke lijst of een bandjessysteem bij 
grotere evenementen.

• Geef geen alcohol aan mensen die al 
veel alcohol gedronken hebben, dat is 
wettelijk niet toegestaan.

 
Eigen afspraken:
• Deelnemers en begeleiding moeten 

nuchter deelnemen aan de cursus.
• Deelnemers en begeleiding drinken 

geen alcohol tijdens cursusblokken, 
activiteiten of algemene vrije 
momenten overdag. De laver, de bar, 
het kampvuur, de nawacht of de fuif zijn 
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bijvoorbeeld momenten waarop alcohol 
mogelijk is. Ook op die momenten 
vermijden we dat mensen dronken 
geraken.

• Als er na de laver nog een nachtspel is, 
schenk je geen alcohol. 

• Zelf meegebrachte alcohol is nooit 
toegestaan.

• Activiteiten die als doel het consumeren 
van alcohol hebben, zijn niet 
toegestaan, bv. cantus.

• Alcoholische dranken zijn altijd duurder 
dan frisdrank.

• Alcoholische dranken met een hoger 
alcoholpercentage zijn duurder 
dan gewone alcoholische dranken 
(bv. wijn). Op een Chirocursus nemen 
we de prijzen van in de Chirohuizen 
als standaard. Op basis daarvan kan 
elke ploeg een eigen systeem van 
drankkaarten of jetons uitwerken.

• Op evenementen, cursussen en 
activiteiten worden er geen zware 
bieren of sterke dranken geschonken.

• Kraantjeswater is altijd gratis 
verkrijgbaar.

• Voorzie geen eindeloze voorraad van 
alcohol, maar beperk het volume: 
bekijk daarvoor de lijst per cursus 
of evenement. Op = op. Van andere 
dranken is er uiteraard de hele avond 
aanbod.

• Zorg ervoor dat er een paar mensen 
van de begeleidingsploeg geen 
alcohol drinken. Liefst mensen met een 
rijbewijs. Andere begeleiding beperkt 
het drankgebruik in onderlinge afspraak 
met de verantwoordelijke van de cursus 
of het evenement.

Roken
• Roken is enkel toegestaan buiten de 

activiteiten, op afgesproken momenten 
en in de aangeduide zones.

• Je zorgt voor peukenpotjes zodat de 
rokers hun peuk ergens kwijt kunnen.

Afspraken over de hoeveelheden
Je voorziet enkel alcoholische 
 consumpties voor de deelnemers en 
 begeleiding die ouder zijn dan 16 jaar. 

• Aspitrant en Accu: twee alcoholische 
drankjes per avond, drie op de laatste 
avond.

• Krinkel, Kick, Haka, Hoofdinstructeur 
en themacursussen: drie alcoholische 
drankjes per avond, vier op de laatste 
avond.

• Startdagen: twee alcoholische drankjes 
vóór een fuif (bv. tijdens het avondeten 
en eventuele optredens), vier tijdens de 
fuif. Die hoeveelheden moeten dan ook 
gescheiden worden.

Afspraken over 
alcoholpercentage
• Wijn: Mag op elke activiteit, want je 

schenkt maar 15 cl per eenheid, dat 
moet je ook verrekenen in de aantallen.

• Zwaar bier: Kan op een cursus waar 
geen aspi’s zijn, maar tweemaal de 
eenheid van een gewone pils. Hou er 
dus rekening mee in de berekening van 
hoeveel alcohol je voorziet. Zwaar bier 
mag ook niet het hoofdaandeel zijn in 
het drankenaanbod.

• Sterkedrank: Mag nooit op een 
cursus, Aspitrant, Ambriage of Krinkel. 
Het kan wel op een ontspannende 
activiteit, als je verstandig omgaat 
met de hoeveelheid en als het niet het 
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hoofddoel is van de activiteit (bv. een 
jenevercantus).

Afspraken specifiek voor 
gewesten
Gewesten hanteren de algemene 
 afspraken en baseren hun afspraken 
over alcohol op activiteiten, weekends, 
gewest avonden,... op dezelfde hoeveel
heden die bij nationale of regionale 
 cursussen en evenementen gelden, 
 rekening houdend met de groeilijn (leef
tijd van de deel nemers). 

Preventieve maatregelen 
in verband met alcohol, 
illegale drugs en roken

Algemeen: communicatie
• Maak op voorhand duidelijk dat alcohol 

en drugs niet welkom zijn op een 
Chirocursus of evenement. Dat is heel 
belangrijk, zo reduceer je mogelijke 
weerstand bij problemen. 

• Meld duidelijk in je bevestigingsbrief 
dat je verwacht dat deelnemers nuchter 
deelnemen aan de cursus.

• Communiceer bij de leefregels wat er 
gebeurt wanneer deelnemers toch 
eigen drank of drugs bij hebben of 
wanneer deelnemers te veel gedronken 
hebben.

• Zorg ervoor dat je begeleiders op de 
hoogte zijn van de visie, richtlijnen en 
wettelijke afspraken m.b.t. tot alcohol 
en drugs. 

• Bepaal hoe je zal reageren en wie dat 
zal doen. Bespreek ook welke sancties je 
zult nemen. 
Zet die afspraken en sancties op papier.

• Stop de laver/bar op een vastgelegd uur 
en communiceer daarover.

• Tijdens de momenten dat er alcohol 
gedronken mag worden, verspreiden 
we onze visie over alcohol en drugs 
(op bierviltjes, door ons aanbod of op 
andere manieren).

• Geef het voorbeeld en meng je met de 
begeleiding tussen de deelnemers.

Praktische maatregelen
• Werk standaard met een waarborg of 

jetonsysteem om hamsteren te 
voorkomen. Deelnemers krijgen pas 
een nieuw drankje als ze hun leeg flesje 
weer afgeven. Op die manier kan je het 
drankgebruik beter monitoren.

• Voorzie een goed aanbod van 
activiteiten tijdens de laver, op die 
manier kan je proberen te voorkomen 
dat je deelnemers onmiddellijk in de 
drank vliegen.

• Denk erover na of alcohol altijd nodig 
is. Of kies er bewust voor om enkel op 
specifieke avonden alcohol te schenken.

• Voorzie aantrekkelijke en goedkope 
nietalcoholische alternatieven. Bied 
bijvoorbeeld mocktails aan in het thema 
van je activiteit. 

• Verkoop je bier per flesje en wijn per 
glas.

• Voorkom 'hamsteren': ontkurk de flesjes 
als je ze geeft.

• Spreek af wie van de begeleiding 
barverantwoordelijke is. Die houdt 
toezicht op de drankverkoop. (Zeker als 
er deelnemers achter de bar staan.)

• Zorg voor een hapje: je drinkt minder en 
je wordt minder snel ziek

• Hou de laver beperkt tot één plaats.

Preventieve maatregelen 
specifiek voor een fuif
• Voorzie gratis oordopjes en zorg dat 

het geluidsniveau onder het wettelijk 
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maximum blijft.
• Maak een chilloutruimte, waar 

deelnemers even tot rust kunnen komen 
tijdens het fuiven.

• Informeer de deelnemers over veilig 
en gezond fuiven, gehoorschade, 
veilig vrijen, veilig verkeer, alcohol en 
drugs enzovoort. Je kan de fuif of jouw 
evenement registreren op ‘Feestwijzer’. 
Daar kan je gratis materiaal krijgen om 
in de kijker te zetten wat jullie voorzien 
op jullie fuif.

• Sensibiliseer de deelnemers over 
alcoholintoxicatie. Stimuleer hen 
daarnaast om voor elkaar te zorgen 
zodat iedereen veilig thuis geraakt.

• Elk evenement heeft de nodige 
voorzieningen in de vorm van een 
EHBOkoffer om deelnemers die onwel 
worden de eerste zorgen toe te dienen.

Wat als de deelnemers of 
begeleiding zich niet aan 
de afspraken houden? 
We merken dat heel wat ploegen het 
niet gemakkelijk vinden om een duidelijk 
sanctiebeleid uit te werken. Daarom is 
het voorstel om een flowchart te maken 
waarmee je gemakkelijker kan afwegen 
welke sanctie bij welke situatie past. In 
die flowchart zal een duidelijk onder
scheid  gemaakt worden tussen alcohol 
vs. drugs; bezit vs. gebruik en onder 
invloed vs. uitdelen vs. dealen. In die 
flowchart zullen niet alle sancties vast
gelegd kunnen worden. Maar het kan 
alleszins een richting geven om jullie 
sanctie te bepalen. Daarin kan er ook een 
richting gegeven worden om te bepalen 
wanneer het belangrijk is om de ouders te 
verwittigen.
Daarnaast reiken we tools aan om het 
 gesprek na de cursus of het evenement 
aan te gaan (bv. Sixpack, Zot Op Kamp). 
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In de volgende alinea’s vinden jullie 
alvast een algemene visie over hoe er 
met  bepaalde situaties omgegaan kan 
worden.

Reageren op het probleem 
Als je merkt dat begeleiding of 
deelnemers over de schreef gaan, spreek 
hen dan aan. Leg uit waarom dat niet 
kan. Om dat gesprek aan te gaan, kan je 
handvaten uit de Chirovisie op alcohol 
en drugs gebruiken: chiro.be/chirovisie
alcoholendrugs.  
Zijn er deelnemers of begeleiding 
dronken? Laat hen eerst ontnuchteren. 
Spreek hen pas aan als ze weer nuchter 
zijn. 

Bij de Chiro geloven we in tweede  kansen. 
Daarom is deelnemers naar huis sturen 
 altijd de laatste stap. Het is in de eerste 
plaats belangrijk dat je de deelnemers en 
begeleiding goed op de hoogte brengt 
van de afspraken en leefregels.

Naar huis sturen?
Als de deelnemers of begeleiding 
 opnieuw de regels overtreden, kan je 
bekijken of het nodig is om mensen naar 
huis te sturen. Het is belangrijk dat de 
begeleidingsploeg afspreekt wanneer 
een deelnemer naar huis gestuurd moet 
worden. 

Tips bij het naar huis sturen:
• Bel altijd eerst de ouders op en vraag of 

ze die persoon willen komen ophalen.
• Is iemand dronken, dan laat je die eerst 

zijn of haar roes uitslapen.

Enkele aandachtspunten bij drugs:
• Drugs mag je in geen geval afnemen 

van de deelnemer. Anders kun je zelf 
beschuldigd worden van bezit. Wat 
kan wel: de deelnemer de drugs laten 

doorspoelen via het toilet.
• Je bent niet verplicht om bij de politie 

aangifte te doen van een eenmalig feit. 
Enkel wie zelf rechtstreeks getuige is 
van een aanslag tegen de openbare 
veiligheid op iemands leven of 
eigendom moet daar kennis van geven 
aan het parket (via de politie).

• Drugs mogen nooit in handen van de 
begeleiding komen, anders kan de 
deelnemer beweren dat de drugs niet 
van hem of haar zijn.

Opvolging na de cursus of het 
evenement
Als er op jouw cursus of evenement een 
probleem was, dan is opvolging zeer 
belangrijk. Als de deelnemer onder in
vloed is, zal die misschien minder goed 
 begrijpen waarom die naar huis gestuurd 
wordt. Achteraf de groepsleiding inlichten 
om nog eens het gesprek aan te gaan, 
kan. 
 
Merk je een constante (bijvoorbeeld altijd 
problemen met deelnemers uit dezelfde 
groep), dan is het zeer waarschijnlijk 
dat de groep binnen hun eigen werking 
slechte alcohol en drugsafspraken heeft. 
Bekijk met het verbond en het gewest 
wat jullie daar verder nog mee kunnen 
ondernemen en of zij eventueel een 
traject kunnen aangaan met deze groep 
(SOM).  
Daarvoor kunnen jullie ook altijd 
een  beroep doen op de Centra voor 
 Geestelijke Gezondheidszorg (vad.be/ 
preventieenhulpverlening/preventie
werkerscgg). Hun regionale preventie
werkers kunnen jullie helpen bij  concrete 
vragen naar advies, coaching en vorming. 
Heel wat van hen gingen al met Chiro
groepen aan de slag om een alcohol en 
drugsbeleid in hun werking uit te werken.
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Bivak  

Tien dagen eropuit trekken met je 
 vrienden om samen avonturen te 
 beleven, dát is het hoogtepunt van een 
Chirojaar. Een heel jaar voorbereiden 
werpt pas dán zijn vruchten af.

Maar wat maakt zo’n tiendaagse tot 
een Chirobivak? Een bivak wordt pas een 
Chirobivak als de drie Chirowaarden er 
beleefd worden: graag zien, rechtvaardig
heid en innerlijkheid.

Met de groep: in de Chiro gaan 
we samen op bivak, van klein tot groot. 
Iedereen leert zo iedereen kennen, niet 
alleen in de eigen afdeling. Groeps
momenten, groepsspelen, aspi’s en keti’s 
die speelclubbers helpen bij het wassen 
of tijdens het eten, het zijn  momenten 
waarop we verantwoordelijkheid 
 opnemen voor elkaar en genieten van 
onze verbondenheid.
Gelijkwaardig: in het samenleven op 
 bivak heeft iedereen gelijkwaardige 
 rechten en plichten. Samen pakken we 
het praktische verloop aan, zodat ieder

een van die tien dagen kan genieten. Mee 
beslissen en mee doen vormen daarbij 
de sleutel tot eerlijk met elkaar omgaan. 
De keti’s maken mee de afspraken die 
ze met de afdeling zullen naleven. De 
speelclub kiest mee welke activiteiten ze 
morgen gaan doen. De aspi’s helpen mee 
bij de opbouw van het kamp. De rakwi’s 
sprokkelen mee, al zagen ze de grote 
 takken nog niet door. De leiding gaat, 
nadat ze de anderen nog eens herinnerd 
hebben aan het afgesproken slaapuur, 
ook op een verantwoord uur slapen, 
zodat ook zij er ‘s morgens weer fris bij 
staan.
Soberheid: op bivak trekken we eropuit 
in de natuur en in onszelf. We kiezen 
ervoor om de luxe van elke dag opzij 
te schuiven. We stappen of nemen de 
fiets, in plaats van met zeven auto’s een 
afdeling naar het zwembad te sjezen. We 
zingen of luisteren naar elkaar in plaats 
van de radio loeihard onze gedachten te 
laten verdringen. We nemen de tijd om 
een briefje naar huis te schrijven, in plaats 
van te testen welke deuntjes onze gsm 
zoal speelt. We durven eens stilstaan bij 
het eten, bij het slapen, bij onszelf, de 
anderen, de omgeving, enz.

Zoekwoorden: 
zomer, bivak, kamp, zomerkamp, 
 sober, kampvuur, samen, groep, ploeg 
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Buitenlands bivak

Zoekwoorden: 
buitenland, kamp, bivak, uitwisseling
Bron: Chiroraad 2019 / doc. 13

Een bivak is geweldig, daar zijn we het 
 allemaal over eens. In september begin je 
al stiekem uit te kijken naar de zomer, en 
het verlangen wordt elke zondag groter 
en groter. Hoe warmer de dagen, hoe 
hoger de bivakkoorts. Thema’s worden 
gekozen en uitgeschreven, tenten gecon
troleerd, ouders gerustgesteld en alles 
stilaan ingepakt om voor twee weken te 
verhuizen. We zijn er helemaal klaar voor, 
laat ons maar vertrekken!

Samenzijn en verbondenheid zijn een 
 essentieel deel van een bivak, maar de 
keuze van locatie kan nog een extra 
dimensie geven. Want hoe geweldig elk 
bivak ook is, elke groep die al over de 
grenzen is geweest, kan getuigen dat 
een buitenlands bivak een onvergete
lijke en groepsversterkende ervaring is. 
 Leiding en leden zijn het volledige proces 
door verbonden: vanaf de intense voor
bereiding, over het ondervinden van 
natuurlijke uitdagingen onderweg tot het 
delen van de herinneringen en  ervaringen 
met vrienden en familie  achteraf. Voor 
zowel leiding als leden gaat er een deur 
open naar een ‘nieuwe wereld’. De leiding 
leert veel bij door te communiceren met 
externen, het vertrouwen van ouders 
te verruimen en te organiseren in een 
andere taal en omgeving. De leden zijn 
niet langer in hun vertrouwde omgeving, 
maar ontdekken andere gewoonten, 
culturele verschillen én gelijkenissen. 
En laat het nu net het aanvoelen van die 

gelijkenissen zijn dat het Chirogevoel in 
ons sterk naar boven haalt!

Samen
Samen in een ander land, met een 
 misschien wel onbekende taal en 
 andere gebruiken. Samen ontdekken 
en  beleven, samen nieuwe dingen zien. 
Een intense ervaring die een groep niet 
alleen hechter maakt, maar ook sterker 
maakt in het aanpakken van toekomstige 
groeps uitdagingen. Hoewel een buiten
lands kamp ook voor jongere leden een 
bijzondere ervaring kan zijn, lijkt een 
buitenlands bivak ons daarom meer iets 
voor de  oudere afdelingen. We vinden het 
daarbij wel belangrijk dat groepen nog 
altijd samen op kamp gaan. We moedigen 
oudste afdelingen die naar het buiten
land trekken dan ook aan om naast hun 
buitenlands avontuur nog met de eigen 
Chirogroep mee te gaan. Zo kunnen zij 
hun culturele ervaringen delen met de 
jongere  afdelingen door hen bijvoorbeeld 
internationale liedjes of spelletjes aan te 
leren en geven zij de nieuwsgierigheid 
naar andere  culturen door aan de jongere 
leden.

Uitwisseling 
We zijn ervan overtuigd dat iedere Chiro
groep die op buitenlands bivak vertrekt 
zonder problemen twee weken kan vullen 
met plezier en avontuur voor tien. Toch 
kunnen ‘anderen’ het allemaal nóg leuker 
maken. Want als je dan toch al over de 
grenzen bent gegaan, waarom dan ook 
niet ideeën en gedachten uitwisselen? 
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Uitwisseling brengt je in contact met de 
lokale cultuur, weg van de toeristische 
plekjes. Het is een immense verrijking 
om andere mensen of een andere jeugd
groep te ontmoeten en te leren hoe zij de 
dingen aanpakken, hoe zij spelen en wat 
de belangrijkste waarden zijn binnen hun 
groep en samenleving. Uitwisselen kan 
op meerdere manieren: van een spel met 
een lokale jeugdbeweging tot tien dagen 
samen met een andere groep op kamp. 
Er zijn tal van mogelijkheden, dus laat je 
inspireren!

Iedereen mee 
Iedereen mee op kamp. Dat vinden we 
belangrijk in de Chiro. De kostprijs van 
een buitenlands kamp ligt gemiddeld 
hoger dan van een ‘gewoon’ Chirokamp 
en kan een grote drempel zijn om mee 
te gaan. We moedigen Chirogroepen die 
op buitenlands kamp willen gaan aan om 
daarover na te denken en oplossingen te 
bedenken, bijvoorbeeld in de vorm van 
spaarplannen of kasacties. We informeren 
de groepen daarom ook over mogelijke 
subsidies voor uitwisselingen. Flexibel zijn 
in het opmaken van het reisplan creëert 
daarnaast de kans om iedereen in de 

groep actief te laten deelnemen aan het 
kamp. De draagkracht van de groep is 
daarbij belangrijk. Het is voor ons geen 
doel om groepen structureel elk jaar naar 
het buitenland te sturen, want dat kan 
veel werk vragen van een Chirogroep. 
Een occasioneel buitenlands kamp, waar 
 iedereen aan meewerkt, is volgens ons 
veel waardevoller. 

Duurzaam
Hoewel we de grens oversteken, mag 
duurzaamheid nooit ver weg zijn binnen 
onze werking. Daarom willen we groepen 
inspireren om stil te staan bij de impact 
van een buitenlands bivak en op zoek te 
gaan naar de duurzame opties: een trein
reis door Europa brengt meer spannende 
ervaringen met zich mee dan een vlucht, 
zelf een reis uitstippelen geeft veel meer 
voldoening dan een allinformule en je 
beleeft meer als je buiten de gebaande 
(toeristische) paden gaat. Proeven van 
de lokale cuisine smaakt beter dan een 
vluchtig bezoekje aan de McDonalds, 
en je hoeft niet altijd naar de andere 
kant van de wereld te gaan om een 
 fantastische tijd te beleven. Internationale 
 verwondering start al net over de grens!
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Chirokleren  

Zoekwoorden: 
Chirokleren, De Banier, Chirokleding, 
KLEAN, uniform

Je hebt maar één blik nodig om te  weten: 
dat is Chiro. Je herkent ons aan onze 
Chirokleren. We lijken anders maar toch 
ook weer hetzelfde. Het is duidelijk dat we 
samen horen. Als we een andere Chiro
groep tegenkomen, zien en voelen we 
naast de verschillen de grote verbonden
heid.
Uit het brede aanbod  Chirokleren  kiezen 
alle leden, leiders en leidsters de kleren 
waarin ze zich comfortabel voelen. Een 
rok en een Tshirt, een bermuda en een 
hemd, een ‘marcelleke’, korte broek, een 
hoodie of welke combinatie dan ook. Alle 
vormen en combinaties van Chiro
kleren kunnen, niets moet. In de Chiro is 

 niemand verplicht om alles te dragen en 
we gaan ervan uit dat Chirogroepen ook 
vrijheid geven.
Daarom bieden we bewust een ruim 
assortiment kleren aan, zodat iedereen 
een eigen keuze kan maken. Sinds 1995 
draagt de Chiro geen uniform meer, maar 
Chirokleren. We vinden dat nog altijd een 
betekenisvolle naamsverandering. De 
Chiro maakt daarmee duidelijk dat we 
openstaan voor creativiteit en diversiteit. 
Er is een heel assortiment aan Chiro
kleren. De huidige Chirokleren zijn geen 
teken van ‘iedereen hetzelfde’, maar van 
grote verbondenheid over verschillen 
heen.
De basisprincipes achter ons aanbod 
vatten we samen in de afkorting ‘klean’: 
kwaliteit, levendig, eerlijk, aanvaard-
bare prijzen en nieuw. 
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• Kwaliteit 
Zowel bij het ontwerp en de keuze van 
de materialen als bij de productie kiezen 
we voor kwaliteit. Wekelijks gedragen 
speelkleren moeten tegen een stootje 
kunnen. Chirokleren zijn gemaakt om te 
spelen.

• Levendig 
In De Banier ligt een ruim assortiment 
aan Chirokleren waaruit elk Chirolid 
een keuze kan maken. Het aanbod 
is zo samengesteld dat meerdere 
combinaties mogelijk zijn. Zo voelen we 
ons allemaal deel van de Chiro zonder in 
hetzelfde ‘uniform’ te moeten kruipen.

• Eerlijk en rechtvaardig 
De Chiro laat via De Banier de kleren 
produceren door bedrijven die aan de 
arbeid ( st )ers een eerlijk loon betalen. De 
Banier doet verder haar best om de 
ecologische voetafdruk klein te houden. 

• Aanvaardbare prijzen 
Hoewel we kiezen voor eerlijke 
kwaliteitskleren, en hoewel Chirokleren 

geen massaproduct zijn, slagen we erin 
om ze aan te bieden aan aanvaardbare 
prijzen.

• Nieuw 
Af en toe gebeuren er aanpassingen in 
het assortiment. We willen ‘met onze 
tijd meegaan’. Zo blijven de kleren 
aantrekkelijk voor een hedendaags en 
terecht kritisch publiek.
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Diversiteit en toegankelijkheid 

Zoekwoorden: 
diversiteit, toegankelijkheid, inclusie, 
buurt, draagvlak, experiment, buurt

Onze missie, onze droom
De Chiro wil op zoveel mogelijk plaatsen 
in Vlaanderen en Brussel kinderen en 
jongeren in hun vrije tijd verenigen. We 
willen daarbij alle kinderen en  jongeren 
aanspreken, ongeacht hun sociale of 
 culturele achtergrond, ongeacht hun 
fysieke of intellectuele capaciteiten, 
 ongeacht hun seksuele voorkeur.
Via spel willen we kinderen en jongeren 
ervaringen laten opdoen, leren samenle
ven, hen een kijk bieden op zichzelf en de 
wereld. De Chiro wil een leerschool voor 
het leven zijn. Spel wordt een manier van 
leven.
De Chiro is geen eiland, maar wil 
 betrokken zijn op de brede gemeen
schap. We willen jongeren ertoe 
 aanzetten om een engagement op te 
nemen in de buurt en de maatschappij. 
We willen hen vormen tot geëngageerde 
en kritische wereldburgers.
Met alle groepen samen bouwen we aan 
één jeugdbeweging. De Chiro wil trouw 
blijven aan de leefwereld van kinderen en 
 jongeren enerzijds en aan haar inspiratie 
anderzijds. Onze Chirodroom is vertaald 
in een set van waarden (rechtvaardigheid, 

graag zien en innerlijk
heid). Via onze Chiro
methoden (participatief, 
 gemeenschaps gericht 
en intuïtief ) willen 
we werken aan onze 
Chirodroom.

Die droom 
vertaald 
naar toegankelijkheid
In de Chiro staat de groep centraal. Ons 
Chirosymbool toont dat aan: de cirkel 
wijst op de gemeenschap. Maar de cirkel 
in ons symbool is open, niet gesloten. 
Daarmee willen we uitdrukkelijk aan tonen 
dat we openstaan voor alle  kinderen 
en jongeren. Dat we geen eilandje op 
zich vormen, geen apart groepje, maar 
deel blijven uitmaken van de grotere 
 omgeving om ons heen. De inbedding in 
de buurt, het lokale netwerk, is belangrijk.

We willen dat elke groep inspanningen 
doet om toegankelijk te zijn voor alle 
kinderen en jongeren die in de buurt, 
de parochie of het dorp leven, wonen 
en spelen. Zo kun je met je groep ernaar 
streven een doorsnede van de kinderen 
en jongeren uit de buurt te vormen.
We kiezen voor inclusief werken: we 
richten ons niet op een bepaalde ‘soort’ 
 kinderen en jongeren. 
Meer nog, we willen dat 
onze groepen moeite 
doen om heel uiteen
lopende mensen op te 
nemen in het groeps
gebeuren: kinderen 
en jongeren met een 
beperking, ' allochtonen', 
 kinderen uit achter
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gestelde  gezinnen, holebijongeren ...
We trekken de kaart van de diversiteit1 
en geloven in de meerwaarde die het 
kan  bieden. Net door de verscheiden
heid binnen de groep leren we van en 
met  elkaar. De Chiro wordt verrijkt met 
 nieuwe  talenten en visies. Onderzoek2 
leert dat de ' groepen' die we niet bereiken, 
bv.   allochtone' meisjes, wel openstaan 
voor het idee om samen met leeftijds
genoten activiteiten te doen. Bij hen leeft 
dus ook een vraag waar we op  moeten 
 inspelen.

Kiezen voor diversiteit is niet altijd een 
evidente keuze. Soms botsen we op 
grenzen die te maken hebben met onze 
identiteit. Wat is de ‘kern’ van Chiro die 
niet verloren mag gaan?
‘Spelen in groep’ bijvoorbeeld behoort tot 
de kern van onze identiteit en is dus een 
grens. Als we nooit in groep spelen, doen 
we niet aan Chiro.
Toch kunnen we dat op  verschillende 
manieren invullen. Het gaat vaak 
niet om het spel op zich, maar om 
een  bepaalde manier van spelen. De 
begeleidings houding is daarbij  cruciaal. 
Op welke  manier speel je? Hoe pak 
je het aan als begeleiding? Ons voor
geprogrammeerd spel is een drempel 
die we hebben ingebouwd. Bij  sommige 
 kinderen en jongeren stoot een te 
 duidelijk leiderschap af.
Begeleiding die inspeelt op de groep, 

1 Diversiteit gaat over verschillen, maar ook over de 
overeenkomsten tussen mensen. Zich bewust zijn 
van de maatschappelijke diversiteit betekent ook: 
niet in ‘hokjes’ denken, maar zich bewust zijn van de 
gelijktijdigheid van gender, etniciteit, leeftijd, klasse, 
seksualiteit, (in)validiteit, enz. Individuen kunnen 
zich met meerdere categorieën verwant voelen. (Uit: 
‘Visietekst Jeugdwerk en Interculturaliteit van Steun
punt Jeugd’).

2 Uit de tekst ‘interculturalisering’ van het Steunpunt 
Allochtone Meisjes en Vrouwen.

die vertrekt vanuit de 
ervaringen van elk kind 
kan hier een antwoord 
bieden. Het gaat vooral 
om het nodige respect, gecombineerd 
met een meevoelend  luisterend oor en 
oog voor soms heel kleine  aanpassingen.
Veel meer dan kennis van de 
‘ problematiek’ gaat het om ieder in hun 
eigenheid respecteren, begrip tonen voor 
het anders zijn en ermee proberen om te 
gaan, zonder je eigenheid op te geven. 
Leiding moet zich bewust zijn van de 
eigen  kaders en begrippen, en ze in vraag 
 durven stellen.
Elke ploeg kan de grenzen van Chiro 
aftasten. Er moet ruimte zijn om te expe-
rimenteren, om dingen in vraag te stellen 
en anders aan te pakken.

Boven alles blijven we een vrijwilligers-
beweging, met de dynamiek die dat met 
zich meebrengt. Het is een heel engage
ment om vrijwilliger te zijn. Vrijwilligers 
die nog een stapje extra kunnen zetten 
naar bepaalde doelgroepen zijn niet 
altijd dik gezaaid. Elke Chirogroep, elke 
leidingsploeg moet voor zichzelf bepalen 
wat hun draagkracht is om te werken 
aan toegankelijkheid.
De situatie is enigszins anders in de grote 
steden (Antwerpen, Gent, Brussel). Daar 
merken we dat beroepskrachteninzet 
 nodig is om vrijwillige inzet mogelijk te 
maken. Chirogroepen bereiken er vaak 
alleen kansengroepen, omdat er nog heel 
weinig netwerk en middenklassegezinnen 
zijn in de buurt. Toch kiezen we ervoor om 
in die buurten aanwezig te blijven.3

Uiteraard zijn er ook grenzen aan het in 
vraag stellen van ons Chirowerk. Jeugd-
werk dat specifiek op een bepaalde 

3  Meer daarover in de tekst ‘Chiro in de stad: de visie’.



doelgroep gericht is, kan een leemte 
opvullen als onze grenzen bereikt zijn. 
We kiezen dus voor inclusie, maar weten 
dat we daarmee niet alle jongeren aan
spreken of kunnen bereiken.
Kinderen en jongeren met een beperking 
vinden niet altijd hun gading in ons aan
bod. Voor hen zijn specifieke initiatieven 
zoals Akabe zeker waardevol.
Werkingen Maatschappelijk Kwetsbare 
Jongeren hebben een aanbod dat wij als 
Chiro niet kunnen vervangen.
'Allochtone' zelforganisaties moeten 
verder kunnen groeien. Vaak is dat soort 
organisaties bezig met vormen van 
welzijns werk, bv. huistaakbegeleiding. 
Dat is belangrijk, en biedt de kans om 
 verder te ontwikkelen naar jeugdwerk 
toe.
Als de Marokkaanse identiteit voor een 
'allochtone' jongere erg belangrijk is, 
dan moet hij in zijn vrije tijd een club 
kunnen vinden waar die identiteit wordt 
 bevestigd, zoals het jeugdhuis of de 
 voetbalclub waar hij andere Marokkaanse 
 jongeren ontmoet.
Als een kind een zeer ernstige handicap 
heeft, dan moet het terechtkunnen in een 
werking die afgestemd is op zijn of haar 
noden.
Het is onze taak om te zorgen dat alle 
kinderen en jongeren aansluiting kunnen 
vinden bij de Chiro, maar de uiteindelijke 
keuze ligt bij het kind of de jongere zelf.

Vanuit die visie willen we werken 
aan inclusie door te werken aan een 
 basishouding op het vlak van omgaan 
met diversiteit en aan de draagkracht 
van elke Chirogroep, samen werkingen 
opzetten met ander jeugdwerk, 
 instellingen en  organisaties, en 
zo een netwerk uitbouwen rond 
 toegankelijkheid en diversiteit.
We doen die dingen tegelijkertijd, de 

volgorde is hier dus niet van belang.

Wie denkt dat diversiteit een groot en 
moeilijk probleem is, heeft het mis. Diver
siteit zit overal in onze buurt: de een groeit 
op met mama en papa, de ander niet, er 
zijn socioeconomische verschillen, multi
culturaliteit, dubstep, schlager en rock
fans, vegetariërs en flexivoren, sportieve 
mensen en minder sportieve mensen, enz. 
Met al die mensen vormen we onze eigen 
nieuwe Chirogroep.

De Chiro kiest ervoor 
een plaats te zijn waar 
iedereen zich thuisvoelt
Niet iedereen hoeft er een kort rokje te 
dragen, kies gerust uit waar je je goed in 
voelt, maar we laten wel graag zien dat 
we samenhoren. Op kamp eten we soms 
verschillende dingen, halalvlees, helemaal 
geen vlees, aardappelen en rijst. Als we 
maar samen aan tafel zitten, en zelfs dan 
kunnen we het niet laten om nog een 
spelletje of liedje in te zetten. Ook onze 
 spelen zijn elke week weer anders: de 
ene is een  goede loper en de andere een 
 straffe  denker. Iedereen krijgt de kans om 
hun  talent te tonen en we helpen elkaar 
 verder als het moeilijk is. Zo maken we van 
onze Chirogroep een plek waar iedereen 
zich thuis voelt. Een plek die een beetje 
van  iedereen is. Waar je je niet hoeft aan te 
passen om even sterk, slim, mooi of lief te 
zijn als de rest. Maar waar je jezelf kan zijn 
en de anderen 
ook zichzelf 
laat zijn.

73



De Chiro wil er zijn voor 
iedereen, met respect 
voor ieders voorkeuren, 
mogelijkheden en talenten
We kiezen er als Chiro voor om er te zijn 
voor alle jongeren. De lokale groepen, het 
kader en de hele beweging willen daar 
inspanningen voor leveren. We  willen alle 
jongens en meisjes gelijke kansen  bieden. 
Iedereen heeft recht op een  leuke vrije
tijdsbesteding waar je samen kan zijn met 
je vrienden en je je thuis kan voelen. Waar 
je gelijk bent, maar waar ook je  verschillen 
erkend worden. We  willen  inclusief werken 
omdat iedereen hun plaats in de groep 
verdient.

Diversiteit betekent 
ook een spiegel durven 
vormen van je buurt
Chiro is er in de eerste plaats voor de 
kinderen uit de buurt. Kijk daarom eens 
goed rond in je buurt: waar wonen er 
kinderen, waar gaan ze naar school, waar 
gaan ze spelen op woensdagnamiddag? 
Werving vertrekt niet enkel vanuit traditie, 
maar houdt ook in dat je kijkt naar wie er 
in de buurt woont en probeert iedereen 
te laten weten dat ze welkom zijn in de 
Chiro.
We zullen ook zelf actief op zoek moeten 
gaan naar nieuwe leden als we de buurt 
willen weerspiegelen. Samenwerkingen 
en ontmoetingen tussen verschillende 
organisaties kunnen een goeie stimulans 
zijn. Bekendmaking bij ouders, op scholen 
en via brugfiguren kan je helpen.

Over de muur kijken en kleine of grote 
inspanningen doen zodat elk kind en elke 

jongere zichzelf kunnen zijn.
Mensen laten samenwerken en samen
leven zonder hun eigenheid te verliezen, 
is een uitdaging. Leiding zal voor elk kind 
de juiste aanpak moeten zoeken, dat 
is niet makkelijk. Ook binnen de groep 
vragen we om zorg te dragen voor elkaar. 
Met goede afspraken en ondersteuning 
van je leidingsploeg, de commissie 
 Diversiteit, het gewest en verbond lukt 
het vast om een goede manier van 
‘ redelijke aanpassing’ te vinden. Daarvoor 
kijken we wat de mogelijkheden en uit
dagingen voor het kind zijn, voor de rest 
van de groep en voor de leiding. In deze 
zoektocht kan een groep een beroep 
doen op hun netwerk, de ouders van het 
kind en de grote Chiro. 
Om echt op maat van de kinderen en 
 jongeren in de buurt te werken, moeten 
we durven experimenteren, de  gekende 
 paden verlaten. Experimenten en het 
 werken met doelgroepen heeft niet als 
doel om de nieuwe leden zo goed  mogelijk 
te laten passen in onze huidige werking. 
Het doel is niet integreren maar echt een 
Chirogroep op maat van de buurt en de 
leden vormen. Een plaats waar  kinderen 
en jongeren kunnen thuiskomen bij hun 
vrienden.

Dit is een uitdaging die 
we met de hele beweging 
willen aangaan 
Werken aan diversiteit is een taak van 
iedereen in de beweging, voor het 
 kader, het personeel en de groepen. 
De kinderen en jongeren in Vlaanderen 
vormen immers ook een diverse groep. 
De  commissie Diversiteit staat ploegen 
graag bij en wil ook altijd het kader 
blijven stimuleren en uitdagen om ook 
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bij hun activiteiten rekening te houden 
met een divers publiek en om die extra 
 inspanningen te leveren. Alleen door 
die taak op alle niveaus aan te pakken, 
 kunnen we een verschil maken.

Diversiteit doet ons 
groeien als groep, 
beweging en individu
Omgaan met verschillen in je groep doet 
je nadenken over je eigen tradities, doet 
je zoeken naar creatieve oplossingen en 
je blik verruimen. Daarom doet het ons 
groeien. Soms zal het botsen en soms zal 
het vooral leuk zijn. Je zal er in elk geval 
iets uit leren.
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Dopen en overgangsrituelen

Zoekwoorden: 
doop, overgang, macht
Bron: Chiroraad 20192020 / Doc. 26

De waarde van een 
overgangsritueel
Een overgangsritueel kan een waarde
volle activiteit zijn om nieuwelingen te 
verwelkomen in een groep en hen het 
gevoel te geven dat ze nu echt deel zijn 
van de groep. Chiro, dat doe je immers 
samen, in groep. 

Het kan leden en leiding doen stilstaan 
bij de eigenheid van de groep waarin ze 
terechtkomen en de eventuele verant-
woordelijkheden die daarbij komen 
kijken. Bv. leiding beseft dat ze een 
 bepaalde voorbeeldfunctie en verant
woordelijkheden hebben. 
Daarbij kan een overgangsritueel ook een 
moment zijn van afscheid van de ‘oude’ 
groepsleden.

Een overgangsritueel kan grenzen 
 verleggen. Het stelt je meestal voor een 
uitdaging die net buiten de comfortzone 
ligt. Een overgangsritueel kan ervoor 
zorgen dat je op een veilige manier kan 
groeien, experimenteren en ervaren. Het 
kan verbindend werken door samen die 
grenzen te verleggen en een uitdaging te 
overwinnen.

Het is belangrijk dat leiding zichzelf de 
vraag stelt wat de meerwaarde van 
een overgangsritueel is. Vaak wordt 
het georganiseerd omdat het traditie 

is,  omdat het altijd zo gedaan wordt. Er 
wordt niet altijd nagedacht of de activiteit 
op zich leuk, nuttig, veilig of op maat van 
de groep is.

Een Chirowaardig 
overgangsritueel
Er zijn twee belangrijke voorwaarden voor 
een overgangsritueel: veiligheid en spel-
plezier van degenen die de overgang 
maken. 

Een overgangsritueel moet in de eerste 
plaats leuk zijn voor degenen die het 
moeten uitvoeren. 

Een overgangsritueel moet fysiek  veilig 
zijn. Hoogtes, scherpe voorwerpen, 
 drinken en eten, zwemmen, druk verkeer, 
vuur: al die zaken kunnen ervoor zorgen 
dat een overgangsritueel niet veilig is. 
Een overgangsritueel moet ook 
 psychisch veilig zijn. Vooral groepsdruk 
is een valkuil waar mensen snel in trappen 
bij overgangsrituelen. Het is nochtans 
belangrijk dat niemand gepusht wordt 
om over hun grens te gaan. 
Het onderscheid tussen comfortzone, 
stretchzone en paniekzone is hier nuttig. 
Bij een overgangsritueel word je een 
beetje uit je comfortzone gehaald, maar 
zou je nooit in de paniekzone mogen 
belanden. Die grens kan verschillen van 
persoon tot persoon. Je moet altijd de 
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kans hebben om nee te (durven) zeggen. 
Daar maak je het beste afspraken over 
met de hele groep.

Vernedering of spot horen niet thuis bij 
een overgangsritueel. Zorg dat er een 
vertrouwensband is tussen leden en 
leiding. Zo geven deelnemers van een 
overgangsritueel het gemakkelijker aan 
als ze iets niet willen doen.
Een overgangsritueel bij de allereerste 
Chiroactiviteit is dus geen goed idee. 
Sommige nieuwe leden kennen dan nog 
niemand en voelen zich misschien niet 
veilig genoeg. 

Al hangt dat natuurlijk ook af van de aard 
van het overgangsritueel. Een ingetogen, 
rustiger moment kan bijvoorbeeld wel 
tijdens een eerste Chiroactiviteit. 

Onevenwichtige machtsverhoudingen 
zijn niet oké. 
Tussen leden en leiding: leiding plaatst 
zich niet boven de leden en gaat op een 
respectvolle manier met hen om. Leiding 
misbruikt hun positie niet om leden 
 dingen te laten doen die ze niet willen.
Tussen leden onderling: we willen geen 
machtssituatie tussen de ‘nieuwe’ leden 
die ingewijd worden en de ‘oude’ leden 
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die al in de groep zaten. Een overgangs
ritueel betekent niet dat de nieuwe leden 
zich aanpassen aan wie al in de groep zit, 
maar dat er een nieuwe groep gecreëerd 
wordt, waar nieuwe en oude leden even
waardig zijn. 

Als leden toevallig niet aanwezig zijn 
tijdens een overgangsritueel, wil dat niet 
zeggen dat zij geen volwaardig lid zijn 
van de groep. 
Een overgangsritueel is eindig. Na 
de  opdracht of uitdaging is iedereen 
 volwaardig en evenwaardig deel van de 
groep, nieuwelingen moeten zich niet het 
hele Chirojaar door blijven bewijzen (wat 
soms wel ‘afterdoop’ genoemd wordt).

Activiteiten met lichamelijke aan-
rakingen of zich uitkleden zijn niet voor 
iedereen comfortabel. Leiding denkt daar 
dus het beste op voorhand over na. Zorg 
ervoor dat iedereen de kans heeft om 
nee te zeggen. Geef leden ook nooit de 
 opdracht om zich uit te kleden. 

Chiro en alcohol zijn niet de beste 
 combinatie. Ook bij een overgangsritueel 
biedt alcohol drinken geen meerwaarde. 
 Alcohol drinken mag nooit het doel of 

opzet van een overgangsritueel zijn. 

Laat leden niet overdadig veel of geen 
oneetbare dingen eten. Wat op het  eerste 
gezicht onschuldig lijkt, kan wel wat 
risico’s inhouden, bv. overdadig water 
(laten) drinken. Hou daarnaast rekening 
met allergieën en culturele/religieuze 
gevoeligheden ten aanzien van bepaalde 
etenswaren.
Een overgangsritueel is liefst ook 
 ecologisch duurzaam: het is niet de 
 bedoeling om te verspillen. Spelen 
met eten, drank en materiaal zijn geen 
 aanrader als dat gewoon weggegooid 
wordt. We vragen leiding om daar bewust 
mee om te gaan.
Een overgangsritueel staat stil bij de 
meerwaarde van een overgangsritueel. 
Daarbij mag er ook aandacht zijn voor het 
‘rituele’ of ‘symbolische’ van een over
gangsritueel. Het staat dus niet zomaar 
gelijk aan jezelf vuil maken. “Gewoon 
eens goed vuil worden in de Chiro, mag 
dat dan niet meer?” Zeker wel! Bij een 
overgangsritueel is er echter nog dat 
laagje extra waarbij je toetreedt tot een 
nieuwe groep.
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Ecologische duurzaamheid 

Zoekwoorden: 
duurzaamheid, ecologie, klimaat, 
milieu
Bron: Chiroraad 2019 doc. 25 
(werkgroep Ecologische 
Duurzaamheid en aanspreekpunt 
Duurzaamheid)
Eerste versie: 30 januari 2019

Duurzaamheid: 
what’s in a name? 
Duurzaamheid, wat is dat nu eigenlijk? 
De VN formuleerden het op deze manier4: 
‘Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling 
die aansluit op de behoeften van het heden 
zonder het vermogen van de toekomstige 
generaties om in hun eigen behoeften te 
voorzien in gevaar te brengen.’

Hoe doe je nu aan duurzame ontwik
keling? Met de sustainable development 
goals (SDG’s) proberen de VN daar een 
antwoord op te bieden5. Door wereldwijd 
zeventien thema’s naar voren te schuiven, 
met elk specifieke doelstellingen, zouden 
we in 2030 de wereld een duurzamere 
plek gemaakt moeten hebben. Want niet 
alleen het milieu, maar ook de mens
heid wordt ernstig op de proef gesteld. 
Wereldwijd heerst er nog altijd  armoede 
en ongelijkheid. Ook oorlogen en 
 onverdraagzaamheid zijn nog altijd niet 
de wereld uit. 

Wanneer ben je als organisatie nu echt 

4 Report of the World Commission on Environment 
and Development: ‘Our Common Future’, Verenigde 
Naties

5 sdgs.be

duurzaam? Wel, als je erin slaagt om je 
ecologische voetafdruk te verkleinen 
en tegelijkertijd sterk aandacht hebt 
voor mensenrechten en menselijke 
 ontwikkeling.

De Chiro wil vanuit haar waarden mee
bouwen aan een samenleving die duur
zaam is, voor onze generatie en voor 
toekomstige generaties. De Chiro kiest 
ervoor om ‘sterker te worden door  bewust 
te leven’, om te werken aan  bewust 
wereld burgerschap, om te handelen 
met  respect voor elkaar en voor onze 
 omgeving. We gaan voor een rechtvaar
dige wereld waar we samen streven naar 
een leefbare aarde voor iedereen, nu en 
morgen6.

Ecologische duurzaamheid 
In deze visietekst focussen we enkel op 
ecologische duurzaamheid. Niet omdat 
we menselijke ontwikkeling en gelijkheid 
onbelangrijk vinden. Integendeel, binnen 
de Chiro vinden we dat een heel belangrijk 
thema en we besteden er veel aandacht 
aan. Zie daarvoor onze visieteksten over 
diversiteit en toegankelijkheid, inclusie 
in de Chiro, kinderrechten, solidariteit7, 
Chirokleren, vluchtelingen, enz.
De jaarthema’s ‘Chirocycle’ en ‘Natuur
Leuk!’ hadden een sterke link met ecolo
gische duurzaamheid. Toch merken 
we dat dat thema nog onvoldoende 
 verankerd zit in onze Chirovisie8. Met deze 

6 Spiegeltekst ‘Rechtvaardigheid’, De Chirovisie
7 Visietekst ‘Solidariteit in de Chiro’, De Chirovisie
8 Visietekst jaarthema ‘Chirocycle’, De Chirovisie  Visie
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visietekst willen we ons engageren om 
in de Chiro meer met ecologische duur
zaamheid bezig te zijn.  

Door werk te maken van ecologische 
duurzaamheid willen we solidair zijn 
met de aarde en wat zij ons biedt. Want 
het gaat niet goed met onze planeet. 
De gemiddelde temperatuur is nu al te 
veel gestegen. De opwarming van de 
aarde is een beangstigende realiteit en 
daarvan zien we nu al de gevolgen. Al 
bij de huidige opwarming worden we 
 geconfronteerd met meer en  sterkere 
weers extremen zoals hitte golven, 
 droogte en overstromingen. Onder
zoek toont aan dat 100 % van de waar
genomen opwarming te wijten is aan 
menselijke activiteiten9.

Onze levensstijl en de aangroei van onze 
bevolking zorgen voor een enorme 
uitstoot van broeikasgassen. De grond
stoffen die altijd heel vanzelfsprekend 
geweest zijn, raken binnenkort op. 
Overproductie en overconsumptie zijn 
gewoonten die niet alleen duur zijn, maar 
ook de aarde ernstig op de proef stellen. 
Die onrustwekkende feiten dwingen ons 
ertoe om met ons allen onze  ecologische 
afdruk te verkleinen. Door ook na te 
 denken over ons gedrag op het vlak 
van consumptie, afval, water, mobiliteit, 
energie, enzovoort, en door dat gedrag 
vervolgens aan te passen, kunnen we 
ons steentje bijdragen in de strijd tegen 
klimaat verandering.

tekst jaarthema ‘NatuurLeuk!’, De Chirovisie
9 Open brief Scientists for Climate

Waarom moet de Chiro werk 
maken van ecologische 
duurzaamheid? 

Voor de toekomst van alle 
kinderen en jongeren 
Chirojeugd Vlaanderen bestaat bijna 
uitsluitend uit kinderen en jongeren. En 
het zijn net zij die het langst de  gevolgen 
 zullen moeten dragen van de klimaat
verandering. Alle kinderen en jongeren 
verdienen een toekomst op een leefbare 
 aarde. Hier in België uiten die gevolgen 
zich vooral in extreme weersomstandig
heden, maar daar zal het niet bij blijven. 
Nog in deze eeuw zal de opwarming 
van de aarde voor miljoenen mensen 
negatieve gevolgen hebben, zoals 
over stromingen in kustgebieden en bij 
 rivieren, en verminderde beschikbaarheid 
van drinkwater. Het risico op sterfte en 
ziekte door hitte, ondervoeding en bos
branden zal toenemen10. Als we willen 
dat  toekomstige generaties daar niet 
de  gevolgen van moeten dragen, dan 
 moeten we dringend actie ondernemen.

De Chiro is geen eiland maar 
staat in de maatschappij 
De Chiro maakt deel uit van de samen
leving en is onderhevig aan wat zich in 
die samenleving afspeelt. Daarom kunnen 
we niet blind zijn voor maatschappelij
ke tendensen11. Een Chirogroep komt 
elke week bijeen in de buurt, het dorp 
of de stad waarmee we ons verbonden 
voelen. We geven mee vorm aan die 
samenleving en doen dat op een zo ver

10 ‘Climate scenarios’, Koninklijk Nederlands Meteorolo
gisch Instituut

11 ‘Gemeenschapsgerichte methode’, De Chirovisie
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antwoord  mogelijke manier. We dragen 
met de Chiro zorg voor onze  eindige 
planeet en gaan bewust om met al wat 
ze ons schenkt. We  hebben oog voor de 
 verspilling van voedsel, energie, water en 
onze toekomst. Net als voor de kinderen 
en jongeren die elke week samenkomen 
om Chirospelletjes te  spelen12.

Ook wij dragen 
verantwoordelijkheid
In de Chiro vinden we het vanzelf
sprekend dat we respect hebben voor 
onze aarde. Niet alleen omdat de 
 urgentie hoog is maar omdat we het 
altijd als onze verantwoordelijkheid zien 
om zorg te  dragen voor onze samen
leving en  planeet. Verder heeft alles wat 
in een Chirowerking gebeurt impact 
op het milieu en onze omgeving. Het 
opwarmings vraagstuk leeft in onze maat
schappij en werk maken van ecologische 
duurzaamheid is daar onlosmakelijk mee 
verbonden. De huidige context dwingt 
ons ertoe om die impact op het milieu te 
verkleinen. Ook in een Chirowerking zijn 
er nog heel wat aanpassingen  mogelijk. 
Want enkel samen kunnen we een 
 verschil maken.

Als Chiro geven we het goede 
voorbeeld 
Binnen onze organisatie kunnen we 
 kinderen en jongeren inspireren en hen 
tonen hoe het anders kan. We willen 
voor hen een betere wereld van morgen 
 creëren en verandering teweegbrengen 
in gewoonten en tradities die effect 
hebben op het milieu. Maar ook buiten 
onze organisatie proberen we het goede 
voorbeeld te geven in verschillende maat

12 Visietekst jaarthema ‘Chirocycle’, De Chirovisie

schappelijke thema’s. Daarnaast hebben 
we een grote impact op de samenleving 
en kunnen we een belangrijke rol spelen 
in die bewustwording. Door onder andere 
te werken aan sensibilisering kunnen we 
een actieve bijdrage leveren tot het ver
kleinen van de ecologische voetafdruk.

Omdat de drempel hoger lijkt 
dan hij is 
Het lijkt een hoge drempel om milieu
bewust in het leven te staan, terwijl je 
door kleine gewoonten al een groot 
verschil kan maken. Gewoonten kunnen 
jongeren inspireren, maar tonen ook 
concreet hoe het anders kan. Veel jonge
ren vinden de opwarming van de aarde 
een belangrijk thema, maar ze weten 
niet altijd hoe ze moeten handelen om 
daar hun steentje in bij te dragen. Daar
naast wordt vaak vergeten waarom we 
nu juist aandacht moeten hebben voor 
die gewoonten en dat alles wat we doen 
een impact heeft op het milieu. Door die 
gewoonten te expliciteren, herinneren 
we Chiroleden en leiding aan hoe hun 
bestaan en de activiteiten van een Chiro
groep effect hebben op het milieu. Op 
die manier kunnen die gewoonten een 
inspiratie vormen voor de omgeving van 
onze Chiroleden.

Werken aan ecologische 
duurzaamheid 

Via spel 
‘In de Chiro doen we via spel ervaringen 
op, leren we samenleven en krijgen we een 
kijk op onszelf en op de wereld.’ 13 Het spel 

13 ‘Chiromissie’, De Chirovisie 
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staat centraal in de Chiro, en door middel 
van spel willen we kinderen en jongeren 
een fijne tijd geven. De Chiro vertrekt 
altijd vanuit de leefwereld van  kinderen 
en jongeren en is speels. Spelender
wijs worden kinderen opgevoed, door 
gewoonten die ze op kamp of tijdens de 
wekelijkse Chirowerking aanleren. Via een 
inleefspel waarin de leden het smelten 
van de ijskappen moeten tegengaan of 
een ludiek afvalspel, maar ook door leuke 
spreuken op het toilet of tussendoortjes 
in het thema creëren we een bewustzijn 
over het belang van zorg dragen voor de 
natuur. Door middel van spel kunnen we 
het thema op een positieve manier onder 
de aandacht brengen.

Ervaringsgericht 
In de Chiro leer je. Meer nog, een groep 
verruimt de leerervaring en versterkt het 
leerproces14. Juist daarom is een Chiro
groep de ideale omgeving om kinderen 
en jongeren bewust te maken van de 
gevolgen van onze nalatigheid voor het 
milieu. Door kleine zaken – zoals juist 
sorteren, het licht uitdoen wanneer je 
het lokaal verlaat of vegetarisch eten op 
kamp – leren we kinderen en jongeren 
onbewust gewoonten aan. Met die er
varingen proberen we bij te dragen aan 
een gedragsverandering bij kinderen en 
 jongeren, die voor hen in de toekomst 
vanzelfsprekend zal zijn. In de Chiro 
 kunnen we kinderen en jongeren op een 
niet belerende manier gewoonten aan
leren die minder impact hebben op het 
milieu.

Het goede voorbeeld geven op 
kaderniveau 
Als we van Chirogroepen verwachten 

14 ‘Gemeenschapsgerichte methode’, De Chirovisie

dat ze hun gedrag veranderen, dan is 
het essentieel dat we dat ook op ka
derniveau uitdragen. Door als gewest, 
verbond of nationale ploeg het goede 
voorbeeld te geven, kunnen we Chiro
groepen  ertoe aanzetten om ons daarin 
te  volgen. Ook op onze cursussen en 
evene menten zijn nog heel wat aanpas
singen mogelijk. Door Chirogroepen via 
onze communicatie kanalen te informeren 
over wat goede alternatieven zijn en hen 
concrete tips en tricks te geven, kunnen 
we hen ertoe aanzetten om zelf actie te 
onder nemen. Enkel door dat samen te 
doen, kunnen we een duidelijk signaal 
geven aan onze achterban.

Gemeenschapsgericht 
De Chiro is de grootste jeugdbeweging in 
Vlaanderen. Dat wil zeggen dat we lokaal 
sterk verankerd zijn en kunnen rekenen 
op een grote achterban die de Chiro in 
hun hart draagt. Als grote organisatie 
hebben we een belangrijke voorbeeld
functie voor onze leden, voor onze achter
ban, maar ook voor de maatschappij.
We vinden niet alleen onze eigen 
‘gemeen schap’ belangrijk, we hebben ook 
aandacht voor de gemeenschap om ons 
heen15. Die gemeenschap proberen we 
zoveel mogelijk vorm te geven door ons 
te mengen in het maatschappelijk debat. 
Jammer genoeg zijn het niet de jongeren 
die de beslissingen van onze regering in 
handen hebben. Daarom zien we het ook 
als onze taak om hun stem te versterken.  
Verder kunnen we op onze eigen Chiro
manier bijdragen aan bewustmaking bij 
kinderen, jongeren en ouders en reiken 
we ook verder dan de Chiro. We richten 
ons dus ook naar de gemeenschap, de 
overheid én de burgers.

15 ‘Gemeenschapsgerichte methode’, De Chirovisie
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Vanuit de kracht van kinderen en 
jongeren 
De Chiro wil haar ecologische voet
afdruk verkleinen, onder andere voor de 
toekomst van kinderen en jongeren. De 
kracht van kinderen en jongeren kunnen 
we daarbij gebruiken om op een positieve 
manier verandering teweeg te brengen. 
Jongeren spreken zich namelijk uit over 
de situatie en kloppen op tafel. Ze zijn 
bereid om mee na te denken over oplos
singen en willen vooruit. Niet iedereen 
in onze samenleving is klaar om oude 
gewoonten los te laten. Anderen zien het 
dan weer als een bedreiging. Jongeren 
komen vandaag op staat om te tonen dat 
ze bereid zijn om te veranderen16. Ze doen 
een appèl op de regering om hetzelfde te 
doen. Als jeugdbeweging moedigen wij 
die vorm van kritisch burgerschap aan. 
Meer zelfs, we willen hun stem versterken 
door mee aan de mouw van de beleids
makers te trekken.

Uitwisseling met andere 
organisaties en experten 
Door gebruik te maken van ons netwerk 
kunnen we heel wat leren uit good 
 practices van andere organisaties. Daar
naast zijn onze ervaringen interessant 
voor andere organisaties. De andere 
jeugd bewegingen zitten met dezelfde 
vragen als wij. Met die vragen blijven we 
niet elk op ons eigen eiland zitten, maar 
zoeken we samen naar antwoorden. Want 
ook dat is duurzaam.  
Verder is er nood aan expertise die ons 
helpt bij bepaalde keuzes. Om een goede 
keuze te kunnen maken, is er nood aan 
wetenschappelijk onderbouwde informa

16 ‘Ruim 30.000 klimaatspijbelaars in het hele land op 
straat, “maar we zijn nog lang niet voldaan”’, De Mor
gen 

tie en een goede afweging van de pro’s 
en contra’s. We doen een beroep op Pulse, 
het transitienetwerk duurzaamheid voor 
de cultuursector, om ons in contact te 
brengen met de juiste experten. Ook part
ners waar we al langer mee samenwer
ken, zoals Broederlijk Delen, kunnen ons 
waardevolle informatie aanleveren. Die 
samenwerkingsverbanden helpen ons bij 
de zoektocht naar antwoorden voor onze 
eigen organisatie.

Hoe ver gaan we daarin? 
Als we onze ecologische voetafdruk willen 
verkleinen, dan zijn daar onlosmakelijk 
enkele keuzes aan verbonden.
Om het kiezen gemakkelijker te maken, 
stelden we enkele vragen op waar we 
onze keuzes op kunnen aftoetsen. Er is 
geen uniform antwoord op alle vragen. 
Elke vraag is gebonden aan context, 
dus moeten we ze ook bekijken vanuit 
verschillende insteken. Op basis van die 
afweging maken we onze keuzes.

Raakt het ons Chiro-DNA?
Ons ChiroDNA bevat heel wat  elementen 
die onder andere te vinden zijn in 
onze  visie, methoden en  waarden. In 
de spiegel tekst Innerlijkheid zien 
we  elementen als verwondering 
en verbonden heid, die we kunnen 
 verbinden aan bepaalde Chirotradities17. 
Zo brengt het kampvuur ons samen met 
onze groep en creëert het gezelligheid op 
kamp.  Betekent dat dan dat kampvuren 
niet weg te denken zijn op kamp? Ook 
spel is een element dat we niet kunnen 
wegdenken in de Chiro. Betekent dat 
dan dat die  ballonnen onvermijd baar zijn 
omdat het spel element primeert? 

17 Spiegeltekst ‘Graag zien’, De Chirovisie
83



Het antwoord op die vragen ligt in het 
midden. We willen met het  werken 
aan duurzaamheid tradities in de Chiro 
niet overboord gooien. Wel  willen 
we  bewuster stilstaan bij bepaalde 
 gewoonten. Is het bijvoorbeeld nodig 
om elke avond op kamp een kampvuur 
te doen? En zijn die ballonnen echt nodig 
voor de activiteit op zondagmiddag? Je 
kan perfect een  gezellige avond organi
seren met een  creatief ‘kampvuur’ zonder 
vuur, en een spel kan je aanpassen zodat 
je gewone ballen kunt gebruiken. Het is 
belangrijk dat we ook die reflex maken 
en meer outside the box leren denken. 
We gaan meer op zoek naar duurzame 
alterna tieven waarmee we ook het 
voorop gestelde doel kunnen bereiken.

We hanteren het principe van de 
Piraminder
Consuminderen is een belangrijke stap 
richting het verkleinen van onze ecolo
gische voetafdruk. Daarom maakten we 
een Chiropiraminder die ons stap voor 
stap doet nadenken over hoe we aan 
bepaalde producten kunnen geraken, al 
dan niet door ze aan te kopen. De denk
oefening gaat ervan uit dat we ze niet zelf 
moeten aankopen. Het  begint met ons
zelf de vraag te stellen of we iets kunnen 
gebruiken dat we al  hebben. Is die optie 
er niet, dan doorlopen we eerst nog de 
andere stappen voor we beslissen om een 
product aan te kopen.  
Het achterliggende idee is niet alleen van 
toepassing op de aankoop van materiaal 
maar kan in  zekere mate ook toegepast 
worden bij het  opstellen van je kamp
menu. De  stappen zullen niet hetzelfde 
zijn, maar het principe van de Piraminder 
is dat je jezelf altijd een aantal vragen stelt 
voor je een keuze maakt. Op die manier 
stimu leren we onszelf in de zoektocht 

naar duur zame alternatieven en leren we 
daarmee experimenteren. En als je het 
principe van de Piraminder gebruikt, zal je 
niet altijd  duurder uitkomen. Integendeel, 
je  bespaart er vaak zelfs mee.
 
Is de aanpassing realistisch en 
werkbaar? 
We stellen dus voorop dat we in de Chiro 
zoveel mogelijk willen nadenken over 
duurzame alternatieven. Alleen willen 
we niet dat die aanpassingen het goede 
verloop van onze werking of activiteit in 
het gedrang brengen. Praktische haal-
baarheid is een belangrijke factor in die 
afweging. Zo vragen we de deelnemers 
van Krinkel om naar een station te komen. 
We zorgen voor voldoende bussen die 
de deelnemers veilig naar Krinkel kunnen 
brengen. In die situatie is het mogelijk 
om voor openbaar vervoer te kiezen. Als 
we vooropstellen dat auto’s niet meer 
gebruikt mogen worden in Chiroverband, 
zien we dat het al een pak moeilijker 
wordt. Want hoe raakt al het materiaal 
op kamp zonder auto’s en camions? Wie 
doet er de boodschappen en op welke 
manier geraken die boodschappen op 
de kamp of weekendplaats? Die keuze 
is sterk gebonden aan meerdere contex
tuele elementen (bv. locatie). En ook 
 financieel zijn sommige keuzes niet haal
baar. De vraag of de aanpassing realistisch 
en werkbaar is, zal in veel gevallen niet zo 
moeilijk te beantwoorden zijn.

Weegt wat het oplevert op tegen 
de aanpassing? 
Niet elke aanpassing is de tijdsinvestering 
of financiële investering waard. Voor we 
de knoop doorhakken, maken we dus 
altijd een kosten-batenanalyse. Chiro
groep A denkt er bijvoorbeeld aan om 
het dak van hun lokaal volledig op eigen 
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 kosten te isoleren. De staat van hun lokaal 
is perfect in orde, maar ze zijn milieu
bewust en willen hun steentje bijdragen 
in het verkleinen van hun ecologische 
voet afdruk. Om de isolatiewerken te 
 kunnen bekostigen, zullen ze wel nog 
wat geld bijeen moeten sprokkelen 
en  misschien zelfs een extra eetfestijn 
 moeten organi seren. In dat voorbeeld kan 
je je de vraag stellen of het verbruik dat 
ze zullen reduceren, opweegt tegen de 
financiële investering. Veel Chirolokalen 
worden immers maar twee dagen per 
week  gebruikt. Op lange termijn kan het 
echter wel zo zijn dat de energiekosten 
van dat lokaal  serieus  dalen door de 
investering. In dat geval is het de investe
ring wél waard. Of stel nu dat Chirogroep 
B beslist om  nieuwe lokalen te bouwen 
met de steun van de gemeente. In dat 
geval is het een kans om de nieuwbouw 
onmiddellijk goed te isoleren. 
Het is ook niet altijd nodig om grote 
 investeringen te doen. Quick-wins 
als het kapotte raam vervangen door 
 dubbel glas, je verwarmingsinstallatie 
goed  afstellen en het licht uitdoen als er 
 niemand in het lokaal is, kunnen ook al 
een eind helpen. Voor dergelijke maat
regelen kan een energieefficiëntiescan 
interessant zijn.

Kan iedereen mee?
Vanuit de Chirowaarde 'rechtvaardig-
heid' moeten we ons ook altijd de vraag 
stellen of de aanpassing mensen uitsluit. 
Als argument om bepaalde duurzame 
alternatieven niet te kiezen, wordt vaak 
de kostprijs gebruikt. De  Piraminder kan 
ons helpen om dat te vermijden, maar 
aan sommige keuzes hangt helaas wel 
een prijskaartje. Idealiter kunnen die 
kosten door de Chirogroep zelf gedragen 
 worden, maar in het slechtste geval kan 

dat effect hebben op het inschrijvings
geld. Als dat het geval is, en er wordt niks 
ingebouwd dat ervoor zorgt dat dat geen 
effect heeft op een gezin, dan wordt de 
drempel om naar de Chiro te komen voor 
kinderen in armoede  verhoogd. 
Een ander voorbeeld: een ketigroep wil 
met de fiets op kamp gaan. In diezelfde 
afdeling zit een meisje in een rolstoel dat 
de verplaatsing met de fiets niet mee 
kan doen. Voor haar valt op die manier 
een stuk van de beleving van het groeps
gevoel op kamp weg.  
We willen dat de Chiro toegankelijk is 
voor iedereen. Ook dat moeten we dus 
altijd in ons achterhoofd houden bij 
 keuzes. Meestal valt er wel een mouw aan 
te passen zodat je niemand uitsluit en 
je tegelijkertijd toch voor een duurzame 
oplossing kan kiezen. Die reflex moeten 
we voldoende blijven maken.

Zijn we goed geïnformeerd over 
wat het beste alternatief is? 
Informatie is belangrijk in de zoektocht 
naar duurzame alternatieven. Is bio 
 bijvoorbeeld echt beter? En nemen we nu 
beter die PLCbekers die we kunnen com
posteren of is herbruikbaar toch de beste 
optie? Vaak weten we niet goed voor 
 welke optie we het beste gaan en welke 
investering de duurzaamste is. Een voor
waarde om aan duurzaamheid te werken, 
is dus wetenschappelijk onderbouwde 
informatie. Als bron van informatie ge
bruiken we wetenschappelijk  onderzoek 
en ons netwerk. Pulse brengt ons bij
voorbeeld in contact met experten die 
ons kunnen  helpen bij duurzaamheids
vraagstukken.  Daarnaast moeten we 
ervoor zorgen dat die informatie toegan
kelijk is voor onze  achterban. Daarvoor 
 gebruiken we onze Chiro website en 
 andere communicatiekanalen.
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Experimenten in de Chiro

Zoekwoorden: 
experimenten, stedelijke context, 
kansen
Bron: Chiroraad 2018 / doc. 20 
(stadswerking)
Eerste versie: 31 januari 2018

We zien dat de maatschappij verandert. 
Meer en meer kinderen en jongeren 
groeien op in verstedelijkt gebied, 
 hebben het Nederlands niet als moeder
taal, enz. De samenstelling van de 
 bevolking verandert.

Om relevant te blijven, is het belangrijk 
dat we als jeugdbeweging mee bewegen 
met wat er verandert in de samenleving. 
Wat Chiro is, staat voortdurend open voor 
verandering. Zo heeft de Chiro in het 
verleden ook al veel veranderingen door
gevoerd: we gingen bijvoorbeeld. van een 
katholieke jeugdbeweging naar een spel
beweging. Vroeger waren er bijna alleen 
‘aparte’ Chirogroepen, nu hebben we veel 
‘gemengde’ Chirogroepen. 
We geloven in de meerwaarde van Chiro 
en willen een aanvulling zijn op het vrije
tijdsaanbod voor jongeren dat er al is in 
de maatschappij. We willen een aanbod 
voor kinderen en jongeren creëren. We 

86



willen dat iedereen die wil deelnemen aan 
dat aanbod, kan deelnemen. Het hoort 
bij het DNA van onze jeugdbeweging: 
we zijn er voor alle kinderen en jongeren. 
Toch zien we dat heel wat kinderen en 
jongeren niet weten wat Chiro is of ervan 
overtuigd zijn dat Chiro niets voor hen is. 
Door te experimenteren zoeken we naar 
oplossingen en alternatieven en proberen 
we te weten te komen wat die jongeren 
dan wel willen. 

We kiezen er als koepel daarom bewust 
voor om te experimenteren. Zo geven we 
het goede voorbeeld aan lokale groepen. 
In experimenten stellen we de ‘klassieke 
Chirowerkvorm’ open voor verandering. 
Een experiment kan elke vorm aan nemen, 
het belangrijkste is dat we kijken naar 
wat kinderen en jongeren willen, waar 
ze nood aan hebben. En van daaruit 
 vertrekken we.

Bij een experiment passen we de Chiro
werking aan. Veelal zijn die aanpassingen 
bepaalde tradities die we volledig of 
 gedeeltelijk loslaten. Bijvoorbeeld een 
 gebedje opzeggen voor de werking, al 
dan niet Chirokleren verplichten, het 
tijdstip van de werking. Hoe bepalen we 
nu of die aanpassingen niet té ver gaan, 

de grens tussen “het is Chiro” en “het is 
geen Chiro” al dan niet overschrijden? 
Als toetssteen gebruiken we de Chiro
waarden (rechtvaardigheid, innerlijk
heid, graag zien) en de Chiromethoden 
(partici patieve, gemeen schapsgerichte 
en  intuïtieve methode). Zolang een 
aan passing van de werking binnen die 
 waarden en methoden blijft, is het experi
ment nog altijd ‘Chiro’. 

Door te bekijken waar jongeren nood aan 
hebben, brengen we het Chiro concept 
aan op maat. Bij het opzetten van een 
 experiment stellen we het  proces  centraal. 
We willen zowel jongeren als Chiro
groepen de kans geven om te experimen
teren, zonder leerdoel in het achterhoofd. 

We kiezen er bewust voor om door 
 middel van experimenten kansen te 
grijpen die zich aanbieden in buurten. 
Daarom ondersteunen we initiatieven 
van  vrij willigers die spontaan naar 
boven  komen. Voor die experimenten 
 voorzien we  structurele ondersteuning en 
 proberen we het vrijwilligerskapitaal te 
 benutten dat we al hebben.
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Expressie in de Chiro

Zoekwoorden: 
expressie, DArtA, uitdrukking, talent, 
inkleding, verbazing
Bron: Dienst Artistieke Activiteiten 
(DArtA)
Eerste versie: 01/02/2013

Expressie staat letterlijk voor 
‘uitdrukkings kracht’. De Chiro helpt je 
mee zoeken naar een manier om te uiten 
wat er in jou leeft. Als leden van het grote 
Chiroverhaal zetten we allen in op elkaar 
graag zien. De kracht die we daarmee 
bereiken in groep zorgt ervoor dat we een 
veilige context bieden om helemaal jezelf 
te zijn.

Expressie binnen de Chiro versterkt die 
zoektocht naar wat er in ons leeft, en naar 
hoe we dat tot uiting kunnen brengen.
De Chiro helpt dus mee bouwen aan een 
gemeenschap waar groeimogelijkheden 
worden aangeboden aan ieder van ons. 
We streven naar een veilige omgeving 
waarin we vrij zijn om te experimen teren 
met onze talenten. Ben ik een goeie 
 moppentapper? Of ben ik dat net niet? 
Is er eerder een penseel voor mij weg
gelegd, of zit mijn kracht in een kamp
dans bedenken?

Er is geen definitie die expressie een 
eenduidige plaats geeft binnen de Chiro 
als beweging. Wel herkennen we enkele 
handvaten binnen expressie die bijdragen 
aan onze zoektocht naar zelfontwikkeling.

De Chiro is een 
ontdekkingstocht, 
we leven ons in! 

‘En toen kwam de draak, en die blies de 
prinses helemaal omver!’ – ‘Nee!’ zegt 
 Janne. ‘Ik ben de prinses, en ik zal mezelf 
wel redden!’.

Tijdens een knotsgekke Chironamiddag 
doen we vaker een beroep op allerhande 
inkleding, materiaal en verkleedkleren. 
Maar vooral hebben we in de Chiro oog 
voor inleving. Je neemt je leden mee 
in een verhaal, maar niet zomaar een 
verhaal ... Binnen de Chiro nemen we je 
mee op avontuur, waardoor je er een 
hele nieuwe wereld op na houdt. In de 
Chiro worden we op activiteiten mee
genomen op een doldwaas avontuur vol 
gebeurtenissen, verhalen en uitdagende 
 opdrachten. Tijdens die momenten leef 
je je helemaal in, in andere leefwerelden, 
rollen en figuren.

Door je zo in te leven in nieuwe situaties 
verplaatsen we ons in het hoofd van 
anderen. Die beleving van zo’n moment 
is zo intens dat je een nieuwe kijk krijgt 
op de zaak. Die beleving binnen de Chiro 
brengt je nieuwe waarheden, nieuwe 
waarden en normen, enz. Inleving is een 
eye-opener in de zelfontwikkeling.
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Chiro, dat blijft je verbazen! 

Doordat we werk maken van een sterke 
inleving gaan we onze ervaringen vanuit 
een ander perspectief bekijken. De Chiro 
plaatst onze ervaringen in een grotere 
context. We verbreden letterlijk onze 
kijk, ook buiten de Chiro. Dat zorgt voor 
vernieuwing. We creëren verscheiden-
heid, we ontdekken en herontdekken 
elementen door te spelen in de Chiro. 
Het is belangrijk om altijd te zoeken naar 
vernieuwing in activiteiten. Zo blijven 
we iedereen prikkelen om hun kijk te 
verbreden. Vernieuwing draagt bij tot 
uitdagingen, waarin we opnieuw kunnen 
experimenteren.

Daarvoor heb je niet altijd een uitgebreid 
decor, een nieuwe set verkleedkleren of 
grime nodig. Less is more. In de Chiro 
dagen we onszelf uit om aan de slag te 
gaan met tafels, stoelen, een krijtbord, 
of een simpele stok. Je kunt op verschil
lende manieren een namiddag vullen 
met pen en papier. De kracht zit hem in 
de koppeling met een sterke inleving. En 
we maken die inleving ook toonbaar! De 
Chiro  fungeert als uitlaatklep voor onze 
eindeloze energie. Een ruimte met een 
paar stoelen kan de basis zijn voor een 
verrassende namiddag.

In de Chiro krijg je de kans om 
 knotsgekke gedachten in acties om te 
zetten. We creëren contexten waarin die 
knotsgekke ideeën kunnen ontstaan, en 
bieden nog meer  ondersteuning om die 
ongeremd om te zetten in actie.

All aboard? Iedereen mee 
op ontdekkingstocht? 

Hoe meebouwen aan die veilige context 
waarin kinderen en jongeren kunnen 
experimenteren en zichzelf ontdekken? 
Wees je uitbundige zelf! Het is oké 
om gevoelens over te brengen in je 
 communicatie. Het werkt aanstekelijk en 
verbindend in je groep om je niets aan 
te trekken van je omgeving. Je kunt in 
de Chiro je eigen ding doen, je verstand 
op nul zetten en beleven. Want ‘C H, C 
H I, CHIRO, we zijn een toffe bende, we 
zijn van de Chiro!’ horen we vaak door de 
straten.

De intuïtieve methode die we  hanteren 
als Chiro sluit daarbij aan. Voel je vrij om je 
gekste ideeën in praktijk om te  zetten. 
Zo stimuleren we onze  omgeving om 
hetzelfde te doen! In de Chiro leren we 
op basis van ervaringen die we opdoen. 
Het is al spelend dat we al die ervaringen 
tegenkomen. Als we onszelf toelaten 
uitbundig te zijn, zullen we  ontdekken.

We zijn ons ervan bewust dat expressie 
een bepaalde veiligheid vereist. In de 
Chiro tonen we aan onze omgeving dat 
het oké is om jezelf te zijn en daarin uit te 
blinken. Dat heb je goed gedaan, banaan!
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De Chiro als spiegel voor je talenten

Hoe meer je geeft van jezelf in de Chiro, 
hoe meer je daarvan terugkrijgt. Je ploft 
‘s avonds in de zetel na een drukke Chiro
zondag. En wat deed je dat weer goed! 
In de Chiro worden we ons door de jaren 
heen bewust van onze eigen talenten. 
Jezelf expressief laten gaan in de Chiro 
is een soort spiegel voorgehouden 
 krijgen. Als Chirogroep bewaken we 
altijd de inspanningen die er geleverd 
worden, en onthalen we die met lovende 
woorden.

Expressieve vaardigheden dragen bij tot 
ons vernieuwend en creatief denken. We 
denken aan verbale expressie, muzikale 
expressie, bewegingsexpressie ... Blijf 
niet zitten in eenzelfde manier van uit
drukking, verbreed je horizon. Je zult 
merken dat je je omgeving stimuleert 
om hetzelfde te doen.
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Inclusie in de Chiro 

Zoekwoorden: 
inclusie, toegankelijkheid, diversiteit
Bron: commissie Diversiteit
Eerste versie: 22/07/2017

Inclusie: watte? 
Lars is zestien. Hij ligt moeilijk in de groep, 
heeft vaak woede-uitbarstingen, volgt 
buiten gewoon secundair onderwijs. De 
leiding denkt dat hij niet graag naar de 
Chiro komt, toch vraagt hij telkens naar de 
volgende activiteiten. Amel is tien en net 
verhuisd naar België. Ze spreekt thuis enkel 
Arabisch en kent de spelletjes niet. Ze is 
een echte wildebras en loopt voortdurend 
rond. Milan is twaalf en heeft het syndroom 
van Down. Hij speelt liever mee met de 
speelclub, maar is heel groot en sterk in 
 vergelijking met de andere speelclubbers. 
De Chiro is zijn  favoriete hobby!

Het is niet vanzelfsprekend dat  sommige 
kinderen en jongeren naar de Chiro 
 komen. Niet voor de leidingsploeg maar 
ook niet voor het kind of de jongere zelf. 
Sommige kinderen moeten iets meer 
inspanningen doen om naar de Chiro te 
komen. Toch hebben zij of hun omgeving 
een positieve keuze gemaakt: ze willen 
erbij!

Vanuit de Chirowaarden graag zien en 
rechtvaardigheid, en de Chiromethoden 
participatief en gemeenschapsgericht 
werken, kiezen wij ervoor dat onze Chiro
groepen een afspiegeling van hun buurt 
zijn. Ze stellen zich open en zoeken actief 
naar alle kinderen en jongeren uit de 
buurt ongeacht taal, karakter, verstande

lijke beperking of culturele achtergrond18. 
We vormen samen één groep met één 
doel: een leuke Chirotijd beleven. Om dat 
te bewerkstelligen, kiezen we voor een 
inclusieve methode.

Als Chiro kiezen we er daarbij ook 
 bewust voor om zelf inspanningen te 
doen om mogelijke leden te betrekken 
in de  werking. De leiding zorgt ervoor 
dat elk kind zich welkom voelt in de 
groep en neemt verantwoordelijkheid 
om  mogelijke drempels weg te werken 
of  extra zorg te bieden. De Chiro sluit 
niet uit. 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 mogelijk
heid krijgt.

Waarom kiezen we 
voor inclusie? 
Beeld je eens in: een afdeling met zestien 
identieke kinderen. Als je ‘t ons vraagt: 
vrij saai. Iedereen is anders. En dat is 
oké.  Diversiteit maakt jouw Chirogroep 
 boeiend en altijd anders. Het zorgt ervoor 
dat we creatief zijn. Diversiteit is een 
 verrijking voor jouw Chirogroep.

Bij de Chiro, dat ben je voor het leven. 
Het is een plaats waar je leert wat hevig 

18 Deze opsomming is niet volledig. Als we het over 

diversiteit hebben, verwijzen we naar een brede 
waaier aan zaken waarin mensen van elkaar kunnen 
verschillen. Voor meer info over wat we precies be
doelen met diversiteit, verwijzen we je naar de visie
tekst ‘Diversiteit in de Chiro’. 
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spelen is, waar je je amuseert voor twee 
en vrienden voor het leven maakt. Bij de 
Chiro zijn is een voorrecht, en dat willen 
en kunnen we geen enkel kind ontnemen.

Diversiteit maakt niet enkel onze groep 
interessanter, het maakt ook onze leden 
sterker. In onze Chirogroepen worden 
verschillen niet geproblematiseerd, maar 
zorgen ze ervoor dat we een sterker 
 geheel vormen. Zo nemen onze leden 
al van jongs af aan een open houding 
aan. Ze leren samenwerken ondanks 
 verschillen.

Bij de Chiro geloven we in een recht
vaardige maatschappij. Als we onze 
Chirobril opzetten, zien we dat heel veel 
kinderen toch in aparte hokjes opgroeien. 
Er zijn niet altijd kansen voor kinderen 
en jongeren om elkaar te leren kennen. 
Dat vinden we jammer. Wij geloven in 
een  wereld waar kinderen en jongeren 
dezelfde kansen krijgen en elkaar kunnen 
ontmoeten en versterken. Aan die droom 
willen we beginnen in onze eigen Chiro
groep.

Hoe werken aan inclusie? 
Chiroleiding neemt initiatief en gaat 
in dialoog met ouders. Bij dat gesprek 
 kunnen andere partijen betrokken 
 worden. We denken aan de rol die 
 expertiseorganisaties en  brugfiguren 
kunnen spelen. Als een kind extra 
zorg nodig heeft, overlegt de leiding 
altijd eerst met ouders en/of expertise 
organisatie en/of brugfiguur over op 
 welke manier we het kind kunnen 
 opnemen in de Chiro. Het kind kan 
eventueel ook betrokken worden in dat 
proces. Op basis van die gesprekken 
kunnen leiding en ouders beslissen of de 

 leiding de  verantwoordelijkheid over de 
zorg van het kind kan opnemen. Als we 
vermoeden dat de draagkracht van de 
Chirogroep niet groot genoeg is, zoeken 
we samen naar mogelijkheden, alterna
tieven en oplossingen die de Chirogroep 
kan ondernemen om het kind toch op te 
nemen in de groep.

Bij de afweging of we iemand opnemen 
in onze Chirogroep die extra zorg nodig 
heeft, houden we het concept van de 
‘redelijke aanpassing’ in ons achterhoofd. 
Enkel als de aanpassingen die moeten 
gebeuren om iemand op te nemen in 
de groep onredelijk zijn, kun je iemand 
weigeren zonder dat je die persoon 
 discrimineert.

We zoeken proactief naar een manier om 
aansluiting te vinden bij de buurt. We 
stellen onszelf de vraag of we iedereen 
bereiken en proberen door te dringen 
tot degenen die we nog niet bereiken. 
We zetten onze deur open en gaan actief 
naar buiten om anderen te leren kennen. 
Chirojeugd Vlaanderen biedt handvatten 
aan om aan de slag te gaan met diversiteit 
in Chirogroepen. Chirogroepen kunnen 
met vragen terecht bij hun gewest, hun 
verbond en de commissie Diversiteit.

We weten dat het niet altijd mogelijk is 
om iedereen bij de werking te betrekken. 
Sommige uitdagingen zijn niet haalbaar, 
andere wel. Toch geven we als Chiro
groep pas op als we alle mogelijkheden 
onderzocht hebben. Sommige factoren 
heb je niet in de hand, soms mist een 
Chirogroep de juiste infrastructuur. Mis
lukken kan en mag, de kracht ligt hem in 
het proberen, een open houding en het 
zoeken naar alternatieven. We vinden het 
belangrijk dat Chiroleiding in gesprek 
gaat met de ouders van een kind om te 
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beslissen of het al dan niet naar de Chiro 
kan komen.

We hadden het tot nu toe vooral over 
inclusie binnen afdelingen. Wat als leiding 
bijvoorbeeld een ernstige fysieke beper
king heeft, beperkt Nederlands spreekt of 
een vorm van autisme heeft? Dan geldt 
hetzelfde als voor leden, maar dan toe
gepast op leiding: dialoog staat centraal, 
samen zoeken we naar manieren om 
iedereen te betrekken in de leidingsploeg.

Experimenten binnen de Chiro 
In wat voorafging, hadden we het vooral 
over de inclusieve werking van lokale 
Chirogroepen. Maar wat met experi
menten waarbij we ons richten op één 
 afgebakende (etnischculturele) doel
groep? Past dat binnen onze visie op 
inclusie? Het antwoord is ja. We gebruiken 

die experimenten telkens als opstap naar 
een inclusieve werking. Beide kunnen 
voor ons bestaan: én een doelgroep
specifieke werking (als opstap naar 
inclusie) én een inclusieve werking bij 
bestaande Chirogroepen. Het doel van 
die projecten is altijd om op lange termijn 
aan inclusie te werken.

Inclusie in het kader 
Voor kaderploegen geldt hetzelfde 
als voor Chirogroepen: ze werken 
 inclusief. Ze proberen zoveel mogelijk 
een  afspiegeling te zijn van de buurten 
waarin hun Chirogroepen actief zijn. Ook 
kader ploegen houden bij hun  werving 
en  werking rekening met  mogelijke 
 drempels en werken actief aan de 
 diversiteit binnen hun ploeg.

93



Vrijwilligersbeleid

Bron: Chiroraad 20202021 / doc. 38

De basis
Vrijwilligers zijn de kern van de Chiro. 
Samenhorigheid en groepsgevoel zijn 
daarbij enorm belangrijk. We nemen vrij
willig engagement niet als zelfsprekend. 
We staan stil bij wat dat betekent en gaan 
erover in gesprek. Iedereen draagt bij 
volgens eigen kunnen, en iedereen krijgt 
de kans om bij de Chiro te komen. In de 
Chiro mag je groeien, experimenteren en 
jezelf ontplooien. We bieden daarvoor 
een veilig kader.

Vrijwilligers zijn vrijwilligers omdat ze 
dat leuk vinden, zich amuseren en samen 
 willen zijn. Ze willen zich  verbonden 
 voelen met anderen en vrienden  maken. 
Ook willen ze iets ‘terugdoen’ voor de 
Chiro, die hen veel gegeven heeft. Ze 
 willen ook  anderen die kansen geven. 
Door deel te zijn van een groter geheel, 
vanuit een geloof in de Chiro,  willen ze de 
beweging sterker maken. Als je vrijwilliger 
bent, kan je jezelf  ontplooien, groeien en 
bijleren.

De principes

Werving en onthaal
• Iedereen die goesting heeft om iets bij 

de Chiro te doen, of het nu een groot of 
een klein engagement is, is welkom.

• Wederzijds verwachtingen op 
elkaar afstemmen binnen de ploeg is 
belangrijk. 

• We willen openstaan voor flexibele 
engagementen, op maat van interesses 
en draagkracht. 

• Groepsgevoel en je goed voelen in de 
groep is belangrijk.

• We willen ons zoveel mogelijk 
openstellen voor nieuwe vrijwilligers.

• We vinden dat een diverse 
samenstelling een meerwaarde geeft 
aan de groep: verschillende meningen 
en perspectieven zijn welkom.

• We willen continuïteit bewaken 
en doorstroom van vrijwilligers 
garanderen.

• We willen drempels wegwerken om 
vrijwilliger te worden bij de Chiro.

Informeren
• We informeren al onze 

kadervrijwilligers over het reilen en 
zeilen in de Chiro.

• We willen kennis en expertise delen 
met al onze kadervrijwilligers.

• Transparantie en open communicatie 
zijn belangrijk.

• We gaan ook effectief aan de slag met 
inspraak en koppelen daarover terug. 

94



Dat is een vorm van waardering.

Eigenaarschap en participatie
• Vrijwilligers zijn de kern van de Chiro. 

Zij hebben verantwoordelijkheid over 
hun taken.

• Vrijwilligers krijgen voldoende vrijheid 
om hun engagement in te vullen. 

• Beroepskrachten zijn er om achter 
de schermen vrijwilligers te 
ondersteunen, visie mee te bewaken 
en een vangnet te zijn in nood.

• Beroepskrachten spelen in op de noden 
van vrijwilligers, ze gaan daarover in 
gesprek.

• Vrijwilligers en beroepskrachten werken 
samen aan iets, ze staan naast elkaar en 
werken aanvullend vanuit hun eigen rol 
en expertise. Ze zijn als het ware een 
tandem.

• We willen openstaan voor ideeën die 
bottom-up komen.

• Betrokkenheid is belangrijk. Bij het 
maken van beslissingen wordt altijd de 
reflex gemaakt om de juiste mensen te 
laten meebeslissen, hen te raadplegen 
én hen achteraf te informeren.

• Er is ruimte voor verschillende 
meningen en perspectieven.

• We gaan ook effectief aan de slag met 
inspraak en koppelen daarover terug. 
Dat is een vorm van waardering.

Coaching
• We willen vrijwilligers de kans geven 

om te groeien als mens en hen laten 
bijleren.

• Vrijwilligers moeten zichzelf 
kunnen zijn, en moeten zich kunnen 
ontplooien.

• We willen vrijwilligers laten ervaren en 
doen.

• Vrijwilligers staan er niet alleen 
voor, we bieden ondersteuning en 

omkadering.
• We willen gelukkige Chirovrijwilligers 

en hebben aandacht voor mentaal 
welzijn.

• Engagement is bespreekbaar, 
het is belangrijk om wederzijdse 
verwachtingen op elkaar af te stemmen 
en op basis daarvan elkaar op elkaars 
verantwoordelijkheden te kunnen 
wijzen.

• Een goed groepsgevoel, een leuke 
sfeer in de ploeg en een positief 
groepsproces vinden we belangrijk.

Waardering en motivering
• Vrijwilligers zijn goud waard, hen 

waarderen en appreciëren vinden we 
dus superbelangrijk. 

• Elk engagement is waardevol, ook 
kleine en losse engagementen willen 
we waarderen. 

• Vrijwilligers in de Chiro zijn 
onbetaalbaar, letterlijk.

• Door te waarderen, motiveren we 
vrijwilligers.

• Waarderen is in de eerste plaats niet per 
se materieel, maar vooral persoonlijk. 
Je wil je verbonden voelen en het 
gevoel hebben dat jouw inbreng telt.

• Een goed groepsgevoel, een leuke 
sfeer in de ploeg en een positief 
groepsproces vinden we belangrijk.

Afscheid
• Als je stopt als kadervrijwilliger is er 

aandacht voor een gepast afscheid. 
Waardering, groepsgevoel en 
verbondenheid zijn daarbij belangrijk. 

• We zijn fan van de persoonlijke aanpak 
bij een afscheid of bedanking.

• Verbondenheid blijft belangrijk, ook 
nadat je gestopt bent.
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Kinderrechten

Zoekwoorden: 
kinderrechten, alternatief rapport

Chirojeugd Vlaanderen is sinds 2015 
 actief lid van de Kinderrechtencoalitie. De 
Chiro onderschrijft het alternatief rapport 
van de Kinderrechtencoalitie en baseert 
haar standpunten op dit rapport. 
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Ledenstops in de Chiro

Zoekwoorden: 
ledenstop, ledenteveel, continuïteit, 
leidingstekort, wachtlijst, 
voorrangsregels
Bron: Chiroraad 2019 doc 36 
(commissie Continuïteit)
Eerste versie: 26 juni 2019

Verantwoording van 
een ledenstop 

Wat vinden we eigenlijk van een leden
stop? Een van de basisprincipes van de 
Chiro is: iedereen is welkom. Een leden
stop druist daar eigenlijk tegen in. We 
merken echter dat er heel wat redenen 
zijn om toch een ledenstop in te voeren. 
Welke redenen vinden we legitiem? 

Het is belangrijk om in de eerste plaats 
te zoeken naar manieren om een teveel 
aan leden op te vangen, zonder meteen 
een ledenstop in te voeren. Met andere 
 woorden: het is beter dat je een leden-
stop voorkomt door te zoeken naar 
alternatieve oplossingen.

Bijvoorbeeld: extra leiding werven, creatief 
omgaan met de samenstelling van de afde-
lingen (bijvoorbeeld afdelingen opsplitsen 
of anders indelen zodat er minder leden in 
zitten), lokalen bijbouwen of huren, enz.

Die oplossingen zijn uiteraard  afhankelijk 
van het specifieke probleem en de 
 context van elke Chirogroep. Zicht 
 krijgen op de exacte problemen is dus 
een must. Is het probleem vooral dat 
er niet voldoende ruimte is om te spe

len, zoek dan in de eerste plaats naar 
 mogelijkheden tot uitbreiding van ruimte 
en/of lokalen. 

We merkten dat een ledenteveel ook een 
kans kan zijn om een nieuwe Chirogroep 
op te richten. Een manier om een leden
stop te voorkomen, is immers het aanbod 
vergroten voor kinderen en jongeren. 
En anders kunnen we nog altijd door
verwijzen naar andere jeugdbewegingen 
of Chirogroepen. Een nieuwe Chirogroep 
oprichten kan in ieder geval moeilijk 
zonder grondig onderzoek naar de lokale 
context van de Chirogroep, de gemeente 
en de jeugdbewegingen in de buurt. 

Als een Chirogroep de keuze maakt 
om een ledenstop in te voeren, moet 
die beslissing gedragen zijn door de 
hele leidingsploeg. Dat betekent niet 
dat je via een stemming de meerder
heid moet halen. Wel moet je samen 
met de  leidingsploeg voor en nadelen 
 bespreken, oplossingen zoeken en tot een 
gedragen keuze komen. Welke redenen 
doorslaggevend of legitiem zijn, hangt af 
van de draagkracht van de leidingsploeg.

Een ledenstop is volgens ons het beste 
een tijdelijke keuze. Elk jaar opnieuw zou 
de keuze voor een ledenstop herbekeken 
moeten worden: zijn de redenen waarom 
we ervoor kozen nog van kracht? Zijn er 
komend jaar misschien wél alternatieve 
oplossingen mogelijk? Is het nog nodig 
een ledenstop te hanteren?

Aanleidingen die voor Chirogroepen met 
een ledenstop doorslaggevend geweest 
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zijn (vaak combinaties):
• Er is niet genoeg leiding om voldoende 

begeleiding te bieden:
• De veiligheid van de leden kan niet 

meer gegarandeerd worden.
• Je hebt het gevoel dat je niet 

voldoende aandacht kan schenken 
aan je leden.

• Het spelplezier is niet meer 
gegarandeerd. Dat kan zowel voor leden 
als voor leiding gelden. Het is voor 
leiding niet altijd gemakkelijk om een 
gevarieerd spelaanbod te voorzien. 

• Er is te weinig speelruimte (lokalen/
buitenruimte).

• De motivatie en draagkracht van 
de leiding worden overschreden. 
Bijvoorbeeld: verantwoordelijkheid 
nemen voor een grote groep, 
communicatie met ouders, 
huisbezoeken, administratie, 
voorbereiding, enz. 

• Het groepsgevoel komt onder druk te 
staan: je leert je leden (en hun ouders) 
minder gemakkelijk echt kennen, ook 
leden kennen elkaar vaak niet eens. Er is 
meer kans op kliekjesvorming.

Verhouding leden-leiding: 
een ‘nationale’ richtlijn? 
Soms wordt de vraag gesteld naar een 
richtlijn voor de verhouding leden- 
leiding, m.a.w. hoeveel leiding je per aan
tal leden moet voorzien. Bij het invoeren 
van een ledenstop stellen groepen zo’n 
richtlijn soms zelf op, bv. “Wij voorzien 
een leidster per tien leden.” Of “We laten 
maximaal dertig leden per afdeling toe, 
waar we dan drie à vier leid(st)ers voor 
proberen te voorzien.” Zo creëren groepen 
voor zichzelf een houvast. De vraag wordt 
gesteld wat we daar ‘bij nationaal’ van 
vinden. Vanuit Chirojeugd Vlaanderen 
hebben wij zo’n richtlijn echter niet. 
Chirogroepen maken daar op basis van 
bv. hun eigen draagkracht en inzicht een 
inschatting over, want: 
• Elke leidingsploeg en elk individu 

is anders. De draagkracht van de 
leidingsploeg en de specifieke situatie 
van de Chirogroep kunnen variëren. 
Een richtlijn zal dus niet voor iedereen 
passen.

• Een cijfer staat niet per se garant voor de 
kwaliteit van leiding geven.

• Voor ouders kan het een 
drukkingsmiddel zijn: ouders zouden 
die richtlijn kunnen gebruiken om toch 
een plekje voor hun kind op te eisen, 
ook al heeft de leidingsploeg de richtlijn 
verlaagd in functie van hun draagkracht.

We kunnen wel richtlijnen meegeven 
voor het inschatten van de draagkracht 
en draaglast van de leiding(sploeg), en 
om de draagkracht te verhogen:
• Voorzie meer leiding bij de jongste 

afdelingen dan bij de oudste.
• Ga na welke activiteiten en hobby’s je 

leiding nog heeft naast de Chiro, zodat 
je ieders beschikbare tijd wat kunt 
inschatten.
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• Evalueer regelmatig met de 
leidingsploeg: wat motiveert? Wat vreet 
energie? Krijgt iedereen hun taken nog 
rond? 

• Hou rekening met het aantal jaren 
ervaring en probeer daarin een mix 
te vinden. Zet bijvoorbeeld best geen 
eerstejaars leiding samen.

• Hou rekening met de leden: is er 
bijvoorbeeld een lid dat wat extra zorg 
nodig heeft? Voorzie een extra of meer 
ervaren leid(st)er.

• Maak een lijstje van welke taken er 
zoal komen kijken bij leiding zijn, 
eventueel per afdeling. Zo heb je 

een duidelijk overzicht van wat een 
leidingsengagement allemaal inhoudt.

• Hou rekening met de afspraken of regels 
die je gemeente daar eventueel over 
heeft: sommige gemeenten hebben wél 
een richtlijn, vaak als voorwaarde om 
subsidies te krijgen.
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Regels over aanwezigheid 
tijdens het Chirojaar 
Chirogroepen met een ledenstop houden 
aanwezigheden van de leden tijdens het 
Chirojaar meestal goed bij. Sommige 
Chirogroepen hebben de regel dat leden 
een minimumaantal keer aanwezig 
moeten zijn tijdens het jaar. Dat varieert 
van vijf tot tien keer per jaar en soms 
ook per afdeling. De aanwezigheden zijn 
soms ook een voorwaarde om mee 
op kamp te mogen. Zo’n maatregel kan 
 helpen om engagement bij de oudere 
leden te versterken. Bovendien heeft het 
een impact op de groepsdynamiek als er 
een lid mee op kamp gaat dat er tijdens 
het Chirojaar nog niet bij was. Vanuit 
Chirojeugd Vlaanderen zijn we echter 
geen fan van een dergelijke regel, want:
• Leden hebben soms goede redenen 

waardoor ze niet aanwezig kunnen 
zijn, terwijl ze wel heel graag naar de 
Chiro komen. Zo’n vast engagement 
is niet voor alle kinderen en ouders 
haalbaar.

• Soms zijn er uitzonderingen op 
die regel, wat voor een gevoel van 
willekeur en frustratie zorgt. 

• Het is meer werk voor de leiding: 
aanwezigheden bijhouden en opvolgen, 
reacties van ouders, enz. 

• Het is soms gemakkelijker om extra 
leiding te vinden voor op kamp dan 
voor een heel Chirojaar.

• Chiro is een vrijetijdsbesteding die je 
voor je plezier doet. Het zou jammer 
zijn om dat verplichtend te maken. Dat 
verhoogt de drempel om bij de Chiro 
te komen. Bovendien zou de Chiro een 
plek moeten zijn waar iedereen gewoon 
mag zijn, zonder voorwaarden of 
verplichtingen.

• Het zijn vaak de ouders die beslissen 
of hun (jonge) kinderen al dan niet naar 

de Chiro gaan. Het kind wordt op die 
manier dus ‘gestraft’ voor de keuze die 
de ouders maken.

• Ook op kamp kan er gewerkt worden 
aan een hecht groepsgevoel, ook al 
kende je elkaar daarvoor nog niet zo 
goed.

• Iedereen is welkom in de Chiro, ook 
op kamp.

• Zo’n regel strookt niet met projecten als 
Iedereen Mee Op Kamp.

Het is niet slecht om als leiding alert 
te zijn voor de aanwezigheden van 
je leden. Zo krijg je zicht op leden die 
eventueel afhaken. Leden mogen zeker 
gestimuleerd worden om regelmatig 
naar de Chiro te komen en mee op kamp 
te gaan. We geloven echter dat dat op 
andere manieren kan dan via quota en 
verplichtingen. 

Een wachtlijst:  
goed idee of niet? 
Sommige Chirogroepen met een 
 ledenstop hebben een wachtlijst. Leden 
die  inschrijven nadat het toegelaten 
maximum aan leden bereikt is, komen 
dan op een wachtlijst. Als er een  plekje 
vrijkomt, zijn zij de eersten die bij 
de Chirogroep mogen. Een wachtlijst 
heeft voor en nadelen. We hebben 
vanuit Chirojeugd Vlaanderen geen uit
gesproken standpunt voor of tegen een 
wachtlijst. Het is  belangrijk dat leidings
ploegen de voor en nadelen tegen elkaar 
afwegen en de oplossing kiezen die voor 
hen het beste van toepassing is.

Voordelen van een wachtlijst:
• Je stelt kinderen en ouders gerust en 

het schept duidelijkheid: als er een 
plekje vrijkomt, weten ze dat zij ‘in 
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de rij’ staan. Ze hoeven zelf dus niet 
regelmatig te polsen of er al een plaatsje 
vrij is.

• Het is het eerlijkst: wie zich eerst 
‘aanbiedt’, heeft als eerste een kans om 
bij de Chiro te komen. 

• Het is gemakkelijker voor leiding om 
leden te ‘weigeren’, want je kan een 
alternatief bieden.

• Het vermindert de kans op strijd voor 
een plekje, bv. zoals het kamperen voor 
de schoolpoorten.

Nadelen van een wachtlijst:
• Je geeft kinderen en ouders hoop, 

terwijl ze in de praktijk lang moeten 
wachten tot er een plek vrijkomt.

• Een wachtlijst bijhouden en opvolgen, 
zorgt voor extra werk: lijst updaten, 
communiceren met de ouders, enz.

• Als een lid in het midden van een 
Chirojaar instroomt, heeft dat impact 
op het groepsgevoel. Er is vaak niet 
voldoende tijd om de groep te leren 
kennen.

• Het lukt niet altijd om correct en 
consequent te zijn. Soms haalt 
vriendjespolitiek het weleens van het 
wachtlijstsysteem.

• Het kan de kans op strijd juist ook 
vergroten: ouders willen voorkomen 
dat ze op de wachtlijst terechtkomen. 

Als alternatief zien we doorverwijzen 
naar jeugdbewegingen in de buurt voor 
je leden op een wachtlijst zet. Het net
werk binnen de gemeente, o.a. de jeugd
raad, is daarbij de ideale partner. 

Voorrangsregels bij 
het inschrijven 
De meeste Chirogroepen die een leden
stop hebben, hanteren voorrangsregels 
bij de inschrijvingen aan de start van het 
Chirojaar. Sommige kinderen krijgen dus 
voorrang. Dat geldt het meeste voor:
• Leden die het jaar ervoor al 

ingeschreven waren
• Broers en zussen van leden die al 

ingeschreven zijn
• Kinderen van oud-leiding
• Kinderen en jongeren die in de 

gemeente van de Chirogroep wonen

We vinden dat iedereen evenveel kans 
moet krijgen om bij de Chiro te komen. 
Toch lijkt het ons in enkele gevallen 
 logisch dat sommige kinderen voorrang 
krijgen, zoals leden die al ingeschreven 
waren, en hun broers en zussen. Zij 
 zorgen immers voor continuïteit binnen 
je Chirogroep en versterken je bestaande 
netwerk en hun betrokkenheid. 
Anderzijds is het ook gezond om open te 
staan voor nieuwe leden en doelgroepen. 
Zo breid je je netwerk uit. Daarbij is het 
belangrijk dat Chirogroepen kijken naar 
de buurt waarin ze actief zijn en op maat 
daarvan gepaste inschrijvings en voor
rangsregels maken voor wie zich in de 
buurt bevindt.

Bijvoorbeeld: Chiro Sint-Jan uit Gent houdt 
altijd vijf plekjes per afdeling vrij voor maat-
schappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 
uit hun buurt.

Het ideaal is een evenwicht te vinden 
tussen het verankeren van je bestaande 
ledenbestand en netwerk enerzijds, en 
het uitbreiden en vernieuwen van je 
netwerk anderzijds.
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Lokale participatie

Zoekwoorden: 
gemeente, jeugdraad, 
beleid, maatschappij 
Bron: Chiroraad 453 / doc. 44, 
commissie Jeugdbeleid
Eerste versie: 24 juni 2015

Een Chirogroep participeert 
in haar gemeente

De ‘ideale participatie’ voor een 
Chirogroep
Het staat buiten kijf dat de jeugdraad een 
belangrijk orgaan is. De jeugdraad is het 
officiële adviesorgaan van het gemeente
bestuur voor alles wat kinderen, jongeren 
en jeugdverenigingen aanbelangt. Het is 
de officiële spreekbuis van jongeren bij 
een bestuur en omgekeerd.

De jeugdraad bestaat uit jonge mensen 
die zich bekommeren om wat dat bestuur 
allemaal wel/niet beslist voor kinderen en 
jongeren. Jongeren kunnen op die manier 
hun mening geven over het jeugdbeleid 
in de gemeente en daarover met elkaar 
in discussie gaan om tot gedragen stand
punten te komen. Als je met de jeugdraad 
een goed onderbouwd en realistisch 
 advies schrijft, zal het gemeentebestuur 
het  niet zomaar naast zich neerleggen. 
Op die manier beïnvloedt de jeugdraad, 
en dus iedereen die daarin zetelt, het 
beleid van de gemeente. 
Buiten een adviesorgaan is de jeugd
raad een plaats om jongeren, jeugd
bewegingen, enz. dichter bij elkaar te 
brengen. Dat kan door te participeren in 

de algemene vergadering, het organi
seren van speciale evenementen, enz. 
Daarnaast helpt de jeugdraad om alle 
ondersteuningsmogelijkheden van de 
gemeente beter te leren kennen. Heel 
wat Chirogroepen weten niet waarvoor ze 
allemaal bij hun gemeente kunnen aan
kloppen. Via de jeugdraad krijgen ze daar 
een duidelijk beeld van.

De jeugdraad blijft tot nu toe nog  altijd 
de meest aangewezen vorm om te 
 wegen op beleid, als de jeugdraad in de 
 gemeente goed functioneert. Bovendien 
heeft die enige ‘maturiteit’ doordat de 
jeugdraad decretaal verankerd blijft. De 
jeugdraad is de plaats om de stem van 
je eigen Chirogroep te laten horen, maar 
ook die van alle kinderen en jongeren uit 
de  gemeente. We vinden niet alleen onze 
eigen groep belangrijk, maar hebben ook 
aandacht voor de gemeenschap om ons 
heen. Enerzijds kunnen we bij hen terecht 
als dat nodig is, maar we  proberen die 
gemeenschap anderzijds op een con
structieve manier mee vorm te geven en 
te streven naar een rechtvaardiger samen
leving. De jeugdraad is dus een instru
ment om onze gemeenschaps gerichte 
 methode in de praktijk te brengen.

De ‘ideale Chirogroep’ 
participeert

Wat kan Chiroleiding betekenen voor de 
jeugdraad? 
Leiding denkt vaak dat ze niets weten 
over jeugdbeleid. Ze onderschatten zich
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zelf. Ze zijn elke week bezig met kinderen 
en jongeren, bewegen zich in de gemeen
telijke ruimte en zijn zelf ook jongere in 
de gemeente. De signalen die ze krijgen 
van kinderen (bv. dat het onveilig fietsen 
is naar school, of dat er geen speelterrein 
is in de wijk) kan leiding gemakkelijker 
vertalen naar het beleid dan de kinderen 
en jongeren zelf. Leiding is een perfecte 
brug tussen wat leeft bij kinderen en 
jongeren in de Chiro en het beleid, naast 
hun eigen ideeën en bekommernissen die 
ze hebben als jongeren in de gemeente. 
Kortom, leiding heeft niet alleen een 
signaalfunctie, ze zijn ook ‘de expert’ in 
jeugdzaken. 

Hoe kun je als Chirogroep participeren 
in het gemeentelijk beleid? 
Chirogroepen tonen engagement 
door iemand van de leidingsploeg af 
te  vaardigen om lid te worden van de 
jeugdraad. Die persoon is best iemand 
die geëngageerd is. Daarmee bedoelen 
we  iemand die meer wil bereiken dan 
 subsidies vergaren voor zijn of haar 
jeugd beweging. Die leiding wil  namelijk 
mee nadenken over wat de  gemeente 
kan doen of verbeteren in functie van 
 kinderen en jongeren. We raden aan om 
met een vaste afvaardiging te werken. 
Op die manier kun je goed opvolgen wat 
er gebeurd is en de nodige contacten 
 opbouwen. Daarnaast is het zinvol om 
naast de vaste vertegenwoordiger(s) 
leiding mee te nemen die thuis zijn in een 
thema dat geagendeerd staat. Als bijvoor
beeld het fuifbeleid wordt besproken, 
is het zinvol dat iemand van de leiding 
die de Chirofuif organiseert mee naar de 
jeugdraad komt.

De eerstvolgende leidingskring kan 
die leiding terugkoppelen wat er op 

de jeugdraad verteld is. Zo kan de hele 
leidingsploeg verder brainstormen en 
discussiëren over de aangehaalde thema’s 
en kan de jeugdraadvertegenwoordiger 
die mening vertolken op de volgende 
algemene vergadering.

Doet je gemeente mee? 
In een ideale gemeente luistert de 
 gemeente naar de stem van de bevolking 
en dus ook van de jeugd (inbeweging). 
Vanuit een (kritisch) democratische 
burger schapsvisie is ook jeugd een vol
waardig participant van de samenleving. 
Het is een taak van de ideale gemeente 
om kinderen en jongeren als dusdanig 
te behandelen en te activeren. In zo'n 
gemeente erkennen het bestuur en de 
bestuursorganen binnen de gemeente 
de jeugdbeweging als een actor met een 
bepaalde visie, bepaalde expertise en een 
bepaalde identiteit, binnen het partici
patieproces van de gemeente. Doordat 
de gemeente de jeugdbewegingen gaat 
erkennen en beschouwen als medeactor 
zal het gemeentebestuur het jeugdbeleid 
creëren samen met die actoren.

Jammer genoeg zijn niet alle  gemeenten 
een typevoorbeeld van de ideale partici
patie en zijn er bepaalde aspecten die 
minder goed slagen. Chirogroepen 
 kunnen als motor fungeren om via de 
samenwerking met het gemeentebestuur 
en de samenwerking met andere jeugd
verenigingen en actoren (bv. leeftijds
genoten) een nieuwe toekomst te maken 
voor de participatie van jeugd in de 
gemeente met als doel ook ongebonden 
jongeren te laten participeren.

Participatie met de jongeren creëer je 
idealiter door het hele proces aan te 
passen op maat van die jongeren en hun 
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verenigingen. Dat kan aan de hand van 
de volgende principes.
Allereerst is het nodig om te werken aan 
toegankelijkheid/laagdrempeligheid 
voor de jeugd. Door een gemeente zo 
te organiseren dat de jongeren en/of 
jeugdbewegingen makkelijk informatie 
over bepaalde thema’s kunnen  verkrijgen, 
zullen ze ook sneller geneigd zijn om 
deel te nemen aan het participatie
proces. Een voorbeeld uit de praktijk is de 
jeugd consulent die aan de nieuwbakken 
leiding uitlegt op welke manier ze hun 
subsidiedossier moeten invullen of hoe ze 
bepaalde voorwerpen kunnen ontlenen 
bij de gemeente.
Verder is het organiseren van regel matige 
ontmoetingsmomenten voor de jeugd 
belangrijk. Jongeren zullen meer partici
peren in het jeugdbeleid als ze daar ook 
meer kansen toe krijgen. Dat kan door 
als gemeente op regelmatige tijdstippen 
een forum te creëren waar jongeren 
feedback mogen geven op het beleid van 
de  gemeente en zelf voorstellen kunnen 
doen. Een voorbeeld daarvan is de organi
satie van een driemaandelijks jeugdraad
café waar geïnteresseerde  jongeren hun 
ei kwijt kunnen of voorstellen  kunnen 
doen om het jeugdbeleid beter te maken.
Ten slotte is het belangrijk om te werken 
aan een band gebaseerd op openheid en 
respect. Door als gemeente de  jongeren 
te beschouwen en te behandelen als 
volwaardige actoren met een mening, 
met een visie en met een stem zullen 
jongeren zich meer betrokken voelen 
bij het hele proces van participatie en 
beleids voering. Kleine intenties van het 
gemeente bestuur zoals open staan voor 
niet altijd  realistische vragen en voor
stellen van de jeugd kunnen ervoor 
zorgen dat de  jongeren zich begrepen en 
gehoord  voelen.
Maar dat alles is enkel mogelijk als het 

samen gebeurt. Het is belangrijk dat het 
gemeentebestuur in samenspraak met 
de jeugdraad werkt om ervoor te zorgen 
dat de stem van kinderen en jongeren 
gehoord en gekoesterd blijft worden in 
de gemeente.

Als Chiro dromen we ervan dat het 
 participatieverhaal in elke gemeente 
goed loopt. We ondersteunen onze 
 groepen in situaties waar het minder 
goed loopt, houden nauw contact met 
relevante partners (bv. koepel jeugd
diensten en jeugdraden) en verspreiden 
nodige informatie waar groepen mee 
aan de slag kunnen. Samen met de juiste 
partners maken we onze participatie
droom waar.

Een Chirogroep participeert 
in de maatschappij
In het eerste deel ging het voornamelijk 
over het ‘klassieke’ beeld van participatie. 
De Chiro die deelneemt aan de jeugdraad 
voor de eigen beweging. Maar we willen 
de focus ook breder trekken naar alle 
kinderen en jongeren en de plaats die de 
Chiro inneemt in de maatschappij.

De ‘ideale participatie’ 
voor een gemeente
Met de Chiro dromen we van een brede 
participatievorm of een brede jeugdraad. 
Daar moeten we dan ook naar streven. 
Enerzijds heb je open inspraak voor 
 iedereen. Daarbij kunnen burgers op 
een laagdrempelige manier hun mening 
 geven. Dat kan door als stad of  gemeente 
de inbreng van burgers te vragen, of 
doordat de burgers zelf een signaal 
 geven. Een andere vorm van inspraak is 
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via de georganiseerde kanalen zoals de 
adviesraden (jeugdraad, cultuurraad, 
sportraad, enz.).
Er moet in de toekomst voldoende 
aandacht besteed worden aan de niet 
georganiseerde jongeren. De jeugdraad 
van een doorsnee gemeente bestaat 
vaak uit jeugdverenigingen. Daardoor 
worden heel wat jongeren vergeten. We 
willen in een ideale participatiewereld 
alle  kinderen en jongeren bereiken. Dat 
moet vooral gebeuren vanuit de jeugd
raad.  Lokale jeugdverenigingen kunnen 
wel mee nadenken over hoe je die zal 
bereiken, maar het is niet hun hoofdtaak. 
Nietgeorganiseerde jeugd moet zich niet 
verplicht voelen om bij een Chirogroep 
aan te sluiten, de gemeente kan hen 
 echter wel betrekken bij participatie
momenten en andere activiteiten.

Als individuele jongeren betrokken 
 worden bij participatie moet er met een 
aantal zaken rekening gehouden worden. 
Zo hebben jongeren nood aan kennis. 
Een manier om die aan te bieden, is bij
voorbeeld ervoor zorgen dat de kennis 
over participatie ingebed is in de eindter
men van het onderwijs (bv. via leerlingen
raden, sociopolitieke experimenten of 
maatschappelijke burgerschapsvorming 
op school19). Daarbij is het belangrijk dat 
participeren op een laagdrempelige 
manier gebeurt. Kinderen en jongeren 
moeten op een eenvoudige manier hun 
ei kwijt kunnen. Daarvoor ligt een grote 
verantwoordelijkheid bij de gemeente
diensten.
Het is daarbij noodzakelijk dat kinderen 
en jongeren weten waar ze terecht-
kunnen met vragen of om hun mening te 

19 De Vlaamse Jeugdraad schreef daar een advies over: 
vlaamsejeugdraad.be/advies/1304maatschappelij
keenpolitiekevormingopschool

verkondigen. Daarin is ook een rol voor de 
Chiro weggelegd. Het is van belang dat 
leiding weet waar ze met de signalen van 
kinderen en jongeren naartoe moeten.
Verder moet er voor de jongeren 
 voldoende resultaat te zien zijn. Als 
 geëngageerde jongeren veel ideeën 
 hebben maar heel snel afgeblokt  worden 
of als alle voorstellen geweigerd  worden, 
zullen ze niet meer gemotiveerd zijn 
om nog verder na te denken over het 
beleid in een gemeente. Daarop kan 
 ingespeeld worden door ervoor te  zorgen 
dat  jongeren zelf iets mee kunnen vorm-
geven en verantwoordelijkheid krijgen. 
Participatie is betrokken worden en het 
ook letterlijk mee maken en doen. Als 
er bijvoorbeeld een nieuw jeugdhuis 
 gebouwd moet worden, kun je vragen 
aan jongeren hoe het ingericht moet 
worden, wat er nodig is, enz. en kunnen 
ze eventueel helpen met de bouw ervan.
Bovendien moet een gemeente aandacht 
besteden aan bewustwording. Kinderen 
en jongeren moeten bewust gemaakt 
worden van het feit dat ze wel degelijk 
iets te zeggen en te betekenen hebben in 
een gemeente. Een ander aandachtspunt 
is dat inspraak zelfredzaam is. De jeugd
raad mag niet afhangen van een jeugd
consulent, maar moet vanuit eigen initia
tief kunnen bestaan en  werken. Dat alles 
kan wel gecoördineerd en  opgevolgd 
worden door de jeugddienst, die  idealiter 
in elke gemeente aanwezig is en die 
specifiek werk maakt van  participatie 
van kinderen en jongeren. Samen met 
 kinderen en jongeren is een jeugddienst 
de belangenbehartiger van de jeugd in 
de gemeente.

Alternatieve participatievormen? 
De Chiro droomt van een wisselwer
king tussen de jeugdraad en andere 
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 initiatieven. Als in de gemeente de 
jeugdraad goed draait: top. Als dat niet 
het geval is, is het belangrijk om ook na 
te denken over alternatieve participatie
vormen. Het is niet de verantwoorde
lijkheid van de leiding om die nieuwe 
 participatievormen uit te werken en om 
de nietgeorganiseerde jeugd te bereiken. 
Die taak is weggelegd voor de jeugd
raad of jeugddienst, om zichzelf beter 
te organi seren en zelf meer op zoek te 
gaan naar goede manieren van werken. 
Leiding kan eventueel wel mee nadenken 
of het mee helpen uitdragen naar andere 
groepen of kinderen en jongeren in de 
gemeente.

Hoewel er nog veel aandacht wordt 
 besteed aan de jeugdraad op zich, hoeft 
die niet in de huidige vorm van een  ronde 
tafel te blijven bestaan.  Gemeenten 
 kunnen daar creatief mee aan de slag 
gaan. Daarnaast bestaan er al heel 
wat andere vormen van participatie. 
 Voorbeelden zijn Jonggezegd (website 
waar jongeren iets op kunnen zetten en 
waarop gereageerd kan worden), Lomap 
(foto’s maken van dingen in de openbare 
ruimte, bijvoorbeeld speeltuig dat stuk 
is, die op Google Maps plaatsen en waar 
vervolgens beleidsmakers in het ideale 
scenario mee aan de slag gaan), Oor, 
Pretcamionette, open jeugdraadcafé, enz. 
Verder liggen er veel mogelijkheden in 
het gebruik van sociale media. Zo kan je 
door middel van eparticipatie heel wat 
mensen bereiken. 
Los van de digitale ruimte moet er 
ook naar de openbare ruimte gekeken 
 worden. Een spel organiseren, zichtbaar 
en aanwezig zijn in de buurt, en din
gen doen op een plek die je normaal 
niet bereikt, zijn maar enkele van de 
vele  mogelijkheden die we vandaag 

al  benutten of waar we leiding toe 
 aanzetten om ze te gebruiken.

De ‘ideale Chirogroep’ 
participeert voor meer dan 
zichzelf

Een rol voor de Chirowaarden
Zetelen in de jeugdraad, deelnemen aan 
projecten van de gemeente, of kortom ‘je 
stem laten horen’ gebeurt dikwijls  vanuit 
de eigen Chirogroep. De doelen die 
 mensen daarmee willen bereiken, zijn dan 
ook vaak rechtstreeks gekoppeld aan de 
eigen Chirogroep: subsidies binnen halen, 
zorgen dat je leden wat meer  groene 
speelruimte hebben rond de lokalen, 
enz. Kortom: je neemt de belangen van 
jouw Chirogroep waar. Dat is uiteraard 
de  bedoeling, en blijft het uitgangspunt. 
Toch denken we dat er ruimte kan en zou 
moeten zijn voor meer dan dat! Waarom 
niet ijveren voor meer subsidies voor de 
jeugd in het algemeen, in plaats van enkel 
voor jouw Chirogroep? Waarom bij het 
ijveren voor meer groen in de  gemeente 
niet gewoon aan elk kind of elke  jongere 
denken, en niet alleen aan jouw  leden? 
Daarbij zouden we ons  kunnen laten 
 leiden door de Chirowaarden. Wat 
 hebben graag zien, rechtvaardigheid en 
innerlijkheid dan te maken met partici
patie?

We willen graag zien. Niet alleen onze 
Chirogroep of onze leden, maar iedereen: 
we willen een wereld die beter wordt van 
wat we doen; een levende gemeenschap 
waarin verbondenheid voelbaar wordt. 
We kunnen beter en meer graag zien 
als we participeren over de grenzen van 
onze Chirogroep heen. Zo kunnen we 
de  belangen en behoeften van andere 
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jeugdbewegingen en in het bijzonder 
ook van de nietgeorganiseerde jeugd 
indachtig zijn en ze zelfs behartigen waar 
mogelijk.

We willen rechtvaardigheid. We willen 
niet alleen opkomen voor onze eigen 
leden. We komen op voor de zwaksten, 
en willen ons zeker niet versterken ten 
koste van anderen. Als jouw Chirogroep 
denkt op een bepaald punt te krijgen 
wat je nodig hebt (of zelfs meer) terwijl je 
weet dat anderen het met minder moe
ten doen, is het rechtvaardiger te parti
ciperen ten voordele van diegenen die 
minder  hebben; desnoods door je eigen 
 belangen opzij te schuiven.

We willen innerlijkheid. We willen 
daarover nadenken, en ons bewust zijn 
van onze rol. Beseffen dat wij over het 
 algemeen redelijk goed hebben, weten 
dat dat mag, maar ons tegelijk bewust zijn 
van wat er leeft buiten onze Chirogroep. 
Zo kunnen we beter streven naar een 
wereld – of gemeente – waarin we onze 
waarden tot bloei brengen in concrete 
 daden, en ons participeren meer zin 
 geven.

Een verantwoordelijkheid voor elke 
leider en leidster?
Participeren voor meer dan de lokale 
Chirogroep alleen vraagt natuurlijk een 
zekere verantwoordelijkheid. Het is een 
gedeelde verantwoordelijkheid, waar 
iedere leider en leidster een stukje van 
draagt. We willen verder kijken dan onze 

eigen groep, maar kunnen natuurlijk niet 
dé spreekbuis gaan spelen van alles en 
iedereen wat met jeugd te maken heeft in 
de gemeente. Het belangrijkste is daarom 
dat we ons met z’n allen bewust zijn van 
onze verantwoordelijkheid, zonder dat 
we daarvoor de belangen van onze eigen 
Chirogroep moeten opgeven.

We erkennen de grenzen van onze 
 verantwoordelijkheid, en daarmee 
 tegelijk onze bereidheid om die op 
een bepaald punt op te nemen. Als we 
 zonder al te veel moeite en tijd naast de 
 belangen van onze eigen Chirogroep 
ook die van andere jeugdbewegingen 
of de nietgeorganiseerde jeugd kunnen 
waarnemen, zijn we bereid dat te doen. 
 Wanneer aan de behoeften van onze 
eigen Chiro voldaan is, willen we onze 
verantwoordelijkheid opnemen en parti
ciperen ten voordele van anderen.

Noot: We gebruiken de termen inspraak 
en participatie door elkaar. Die woorden 
niet noodzakelijk dezelfde betekenis. 
Maar voor ons komt zowel inspraak als 
participatie erop neer dat  burgers hun 
 mening kunnen verkondigen,  inbreng 
krijgen in het organiseren van een 
 activiteit en deel kunnen nemen aan 
het  beleid. Eigenaarschap is daarbij 
 belangrijk.
Noot: Met de begrippen kinderen, 
 jongeren en jeugd bedoelen we  iedereen 
onder de leeftijd van 30 jaar (zoals 
 bepaald in het decreet Vlaams jeugd en 
kinderrechtenbeleid van de Vlaamse 
 overheid in 2012).
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Mediawijsheid in de Chiro

Zoekwoorden: 
media, leefwereld, digitaal, privacy
Bron: Chiroraad 20182019 / doc. 40

Wat bedoelen we met 
mediawijsheid?
Mediawijsheid is het geheel van  kennis, 
vaardigheden en attitudes waarmee 
burgers zich bewust en kritisch kunnen 
bewegen in een complexe,  veranderende 
en gemediatiseerde  wereld. Het is het 
 vermogen tot een actief en  creatief 
media gebruik dat gericht is op 
maatschappe lijke participatie.

Het is belangrijk te benadrukken dat 
mediawijsheid betrekking heeft op alle 
(nieuwe én traditionele) media. Dat 
houdt ook in dat mediawijsheid evolueert 
naargelang er nieuwe media ontwikkeld 
worden.20

De leefwereld van kinderen 
en jongeren kunnen 
we niet negeren
Vanuit de leefwereld van kinderen en 
jongeren willen we onze Chirodroom 
realiseren met onze Chirowaarden 
en  methoden. In die leefwereld zijn 
( digitale) media alomtegenwoordig. 
 Daarom willen we er op een positieve 
manier aandacht aan geven en mogen we 
het niet zomaar naast ons neerleggen. We 
adviseren vanuit die kijk om geen totaal

20 cjsm.be/media/themas/mediawijsheid

verbod op digitale media in te voeren in 
een Chirogroep. Het is wel belangrijk om 
die media niet de bovenhand te laten 
krijgen in je werking.

Chiro beleven en maken we samen, we 
zien iedereen even graag en respecteren 
de eigenheid van elke persoon binnen 
de groep. Daarom is het belangrijk 
om samen met de hele Chirogroep tot 
 afspraken te komen en digitale media een 
plaats te geven. Rechtvaardigheid ligt aan 
de basis van de afspraken die je maakt. 
Ze zijn er voor iedereen en ze  sluiten 
 niemand uit. Uiteindelijk blijft Chiro 
Chiro, met of zonder digitale media. Via 
spelen willen we onze leden ervaringen 
laten opdoen, leren we hen samenleven 
en  bieden we hen een kijk op zichzelf 
en op de wereld. Digitale media kunnen 
daar zeker een rol in opnemen, maar dan 
wel als een middel om het doel (onze 
Chirodroom) te bereiken. We pleiten er als 
Chiro voor om mediawijs om te gaan met 
digitale media. 

Digitale media als middel
Digitale media bieden heel wat moge
lijkheden: je kan op een andere manier 
navigeren, spelen kunnen een nieuwe 
 dimensie krijgen, er kan op andere 
 manieren gecommuniceerd worden, enz. 
Het zou zonde zijn als we die mogelijk
heden niet gebruiken en inzetten bij onze 
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Chiromethoden. 

Gemeenschapsgericht werken gaat 
 vlotter via het gebruik van digitale 
 media. Leden en leiding kunnen sneller 
met  elkaar verbonden worden en meer 
dan ooit kan je aan de wijk, het dorp en 
je  omgeving tonen wat je nu allemaal 
uitspookt in de Chiro. Als je ze op de 
juiste manier inzet, zijn digitale media dé 
 manier om aan positieve beeldvorming 
te werken.

Digitale media nodigen uit om deel te 
nemen. Zo goed als elke jongere heeft 
een smartphone. Tijdens spelen kan je 
je leden een rol geven die ze bij gewone 
 spelen niet kunnen vervullen. Daarnaast 
kan je smartphones gebruiken om op 
tocht te gaan, zaken te filmen of via 
 sociale media opdrachten te geven.

Digitale media maken het op een eigen 
manier toegankelijker om aan artistieke 
activiteiten mee te doen. Het biedt op 
een laagdrempelige manier de mogelijk
heid om je expressief te uiten en door de 
vele mogelijkheden voedt het de verwon
dering van iedereen. Digitale media zijn 
daarom ideaal om in te zetten bij onze 
intuïtieve Chiromethode.

Bij dat alles is het belangrijk dat de media 
altijd gebruikt worden als een middel, 
niet als een doel op zich. Ze helpen bij het 
realiseren van onze Chirodroom, ze zijn 
niet onze Chirodroom.

Als je van een groep verwacht dat ze altijd 
over alles online communiceren, worden 
media eerder een last dan een hulp. Als 
je in elk spel digitale media stopt, vervalt 
het unieke van die media en beperk je 
de creativiteit van jezelf en van je leden. 
Digitale media zijn deel van een Chiro

groep en mogen er een plaats in krijgen, 
maar een Chirogroep is zoveel meer dan 
digitale media.

Digitale media 
kunnen verbinden
Digitale media bieden heel wat mogelijk
heden om ons met elkaar te verbinden. 
Die mogelijkheden kunnen we inzetten 
in de Chirowerking. Een WhatsAppgroep 
met alle leden in, samen een fotozoek
tocht houden, een wedstrijdje om de 
beste videoclip te maken: kansen genoeg 
om in groep activiteiten te doen met 
digitale media. 

Het is voor Chiro belangrijk dat dat in 
groep gebeurt. We zijn een plaats waar 
iedereen terechtkan en iedereen zichzelf 
mag zijn. Door met elkaar activiteiten 
te doen, leer je de ander kennen en 
appreciëren, je wordt verwonderd door 
wat die andere kan. Als je digitale media 
inzet om dat proces te versterken, is dat 
een winwinsituatie. Dan maakt het niet 
uit dat niet iedereen een smartphone of 
tablet heeft, je kan die samen gebruiken 
en delen.

We zijn niet blind voor de risico’s van 
digitale media. Daarom zijn we ertegen 
als digitale media gebruikt worden om uit 
te sluiten. Kinderen en jongeren moeten 
zich veilig kunnen voelen in de groep, 
 uitsluiting werkt dat net tegen. Tegen 
cyberpesten zeggen we nee en daar 
 moeten we dan ook tegen optreden.
Daarnaast is het groepsgebeuren belang
rijk en vinden we dat het privégebruik 
ingeperkt moet worden. Zeker wanneer 
de groep op dat moment iets anders aan 
het doen is. Afspraken kunnen daarbij 
helpen.
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Samen afspraken maken 
over digitale media
Digitale media zijn een onderdeel van 
de leefwereld van kinderen en jongeren. 
Daarom willen we het ook een plaats 
geven in de Chiro. We zijn ons wel bewust 
van mogelijke nadelen bij het gebruik 
van die media (cyberpesten, verslaving, 
op jezelf bezig zijn, enz.). Daarom is het 
belangrijk om in je groep duidelijke 
 afspraken te maken. En in de Chiro maken 
we die afspraken samen: samen met de 
leidingsploeg, samen met de leden. We 
geloven er immers in dat we samenleven 
rijker kunnen maken als iedereen een 
volwaardige inbreng heeft.
Dat wil zeggen dat zowel aspi’s als ribbels 
een zeg mogen hebben bij het opmaken 
van afspraken. We sluiten het gebruik van 

digitale media voor de jongste leden dus 
niet op voorhand uit. Het is wel belangrijk 
dat je Chirogroep leeftijdsafhankelijke 
afspraken kan maken. Aan de hand van 
de groeilijn kan je aan elke afdeling een 
gepaste mate van inspraak geven over 
op welke manier digitale media ingezet 
kunnen worden. De eindverantwoorde
lijkheid ligt dan nog altijd bij de leiding, 
maar je zorgt er bijvoorbeeld voor dat 
de mening van aspi’s en keti’s meetelt en 
dat speelclubbers en ribbels tussen een 
 aantal opties kunnen kiezen.

Veilig mediagebruik
Uitsluiting is een belangrijke grens die 
aangeeft wanneer digitale media niet 
meer op een positieve manier gebruikt 
worden. Uitsluiting zorgt ervoor dat 
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er een verkeerde machtsverhouding 
 ontstaat in je groep en de slachtoffers 
zullen zich niet meer veilig voelen. Jezelf 
kunnen zijn in een groep is een belang
rijke vereiste voor onze Chirodroom, 
vandaar dat elke vorm van uitsluiting 
die gepaard gaat met digitale media een 
grens is. Daarnaast keuren we elke vorm 
van grensoverschrijdend en crimineel 
gedrag via media af. Voor het welzijn van 
de groep is het belangrijk dat iedereen 
aandachtig is voor zulk gedrag en zelf op 
een mediawijze manier kan handelen.

Leeftijdsafhankelijke afspraken geven 
ook hier een meerwaarde. Jongere 
 leden  kennen de impact van uitsluiting 
niet altijd goed en ze zijn meer vatbaar 
voor het vormen van kliekjes. Bij oudere 
leeftijdsgroepen speelt die kliekjes
vorming minder, maar loop je het risico 
dat  sommige leden andere leden bewust 
gaan pesten. Als leiding ben je het beste 
altijd betrokken bij wat er omgaat in je 
 afdeling. Goede afspraken aan het begin 
van het jaar, de mogelijkheid om het 
thema bespreekbaar te maken en tijdig 
ingrijpen bij problemen, dat helpt om 
een veilige groepssfeer te creëren en om 
samen met de groep mediawijze attitudes 
aan te leren.

Respect voor privacy
Een laatste aspect dat belangrijk is om 
in de Chiro op een mediawijze manier te 
kunnen omgaan met digitale media is 
privacy. We zijn gebonden aan wet geving 
(chiro.be/gdpr) die verwerking van 
 persoonsgegevens regelt, vooral als dat 
via digitale media gebeurt. Daarnaast kan 
elk lid of elke leider of leidster aangeven 
in welke mate zij online betrokken willen 
worden. Die individuele keuze respec
teren we en die gaat altijd boven eender 
welke vorm van digitaal mediagebruik. 

Kortom: er is zeker plaats voor digitale 
media in de Chiro. Het is wel belangrijk 
dat er altijd op een mediawijze manier 
wordt omgegaan met die media. Dat 
wil zeggen: met respect voor iedereen, 
in  onderling overleg en vooral als extra 
 ondersteunend element, niet het hoofd
doel.
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Omgaan met moeilijke gedragssituaties 

Zoekwoorden: 
moeilijk gedrag, straffen, belonen
Bron: Chiroraad 2018 doc. 11
Eerste versie: 28 november 2018

Inleiding 
Deze visietekst is ontstaan vanuit  signalen 
die we vaak krijgen uit ons brede Chiro
netwerk. Verontwaardigde ouders sturen 
boze mails of bellen teleurgesteld op om 
het over de (lijf )straffen te hebben die 
hun kinderen tijdens een Chironamiddag 
moeten ondergaan. Lijfstraffen maken 
jammer genoeg nog deel uit van het 
jeugdwerk, dat bewijzen ook cijfers uit 
een bevraging van het Kinderrechten
commissariaat naar geweld in het 
jeugdwerk21: 48% van de ondervraagde 
 jongeren gaf aan dat ze al eens fysiek 
gestraft waren in de jeugdbeweging, 52% 
zei ooit vernederd of beledigd te zijn.
Niet zelden grijpen leiders en leidsters 
 terug naar oude strafmethodes. Vaak 
 vanuit een gevoel van onwetendheid 
of  onmacht, soms staan ze er helemaal 
 alleen voor en kunnen ze bij niemand 
hulp vragen. Als je dan als leiding 
 geconfronteerd wordt met een kind dat 
niet zomaar de regels aanneemt, is het 
niet gemakkelijk om daar op een goede 
 manier mee om te gaan.

Anderzijds krijgen we ook heel wat 
 vragen van leiding, gewesters en 

21 Dossier Geweld, gemeld en geteld (2011), Kinder
rechtencommissariaat, kinderrechtencommissariaat.
be/advies/geweldgemeldengeteld 

 verbonders die op zoek zijn naar tips om 
met moeilijke gedragssituaties om te 
gaan. Ze weten in zo’n geval vaak wel dat 
een lijfstraf niet de juiste optie is, maar ze 
hebben te weinig tools ter beschikking 
om een alternatief te bedenken. Het is 
voor ons mogelijk hen dan bij te staan, 
maar anderzijds botsen we op het feit dat 
er geen ‘handleiding’ is die aangeeft hoe 
de Chiro zou omgaan met zulke gevallen. 
We vinden in de algemene Chirovisie 
wel een aantal hints over het belang van 
een gedragen beleid en van het respec
teren van elk kind: ‘Elk individu heeft zijn 
 plaatsje, we creëren een veilige omgeving 
voor alle kinderen’ , ‘[E]en Chirogroep is 
geen eiland, ouders en de rest van de 
 leidingsploeg moeten betrokken worden’ 
en ‘[P]ester, gepeste en andere leden mee 
de taak geven om verantwoordelijkheid 
te nemen’. 

Een nieuwe wind
De bedoeling van deze visietekst is om 
een alternatieve weg uit te werken voor 
de manier waarop we in de Chiro omgaan 
met moeilijke gedragssituaties. Een straf 
wordt te vaak gezien als een dreigings
middel en als de oplossing voor moeilijk 
gedrag. ‘Als we Jonas even in de hoek 
zetten, zal hij wel ophouden met anderen 
te duwen.’ Jammer genoeg is het niet 
zo eenvoudig en zien we in realiteit dat 
een straf geven niet altijd een positieve 
invloed heeft op het gedrag. Integendeel, 
na de straf kan het kind – uit onbegrip 
– opnieuw hetzelfde gedrag stellen, 
waarop de leiding dan reageert met een 
nog zwaardere straf. Want als een milde 
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aanpak niet werkt, dan de harde wel, is 
de redenering. Leiding en lid komen zo in 
een machtsstrijd terecht waarbij degene 
die eerst breekt of toegeeft de zwakke is.

Met deze visietekst stappen we daarvan 
af door niet alleen te kijken naar wat 
een goede straf is. Het is even belangrijk 
om aan een groepssfeer te werken waar 
storend gedrag niet aanvaard wordt. Een 
sfeer waar het voor leiding mogelijk is 
om bij elkaar hulp te zoeken in moeilijke 
situaties, zodat ze niet het gevoel krijgen 
er alleen voor te staan.

We baseren ons daarvoor op andere 
organisaties, zoals VDS22 en Klasse23. Die 
organisaties hebben heel wat expertise 
opgebouwd over omgaan met moeilijke 
gedragssituaties in het jeugdwerk en op 
scholen. Daarnaast baseren we ons op 
hedendaagse theorieën24. 

Het is niet de bedoeling om straffen 
te bannen. De gevolgen van je gedrag 
 ondergaan, is immers zeer leerrijk. Wel 
toont deze visietekst aan dat het niet 
efficiënt is om na een bepaald gedrag 
enkel te straffen. De persoon die het 
 gedrag stelde, moet verantwoordelijkheid 
nemen voor zijn of haar gedrag. Op die 
manier ontstaat er in je Chirogroep een 
sfeer waarbij leden niet bang zijn van hun 
leiding als ze iets mispeuterd hebben en 
wordt je Chirogroep een plek waar  leiding 
samen een weg kan vinden om met 
 gedragsproblemen om te gaan. Ze zullen 
sterker in hun schoenen staan, waardoor 
ze minder snel zullen terugvallen op 
 ongepaste straffen en lijfstraffen.

22 VDS, ‘Storend gedrag en kattenkwaad’, speelplein.
net/kinderen/storend_gedrag_en_kattekwaad

23 klasse.be/tag/straffenenbelonen
24 ‘Nieuwe Autoriteit’, Haim Omer (2011)

We werken zo aan een manier van 
 omgaan met moeilijke gedragssituaties 
die volledig past bij onze Chirowaarden 
en methoden25. Die manier van kijken 
naar en omgaan met moeilijke gedrags
situaties maakt het gemakkelijker om 
onze waarden te realiseren.

Omgaan met moeilijke 
gedragssituaties 
Tijdens het spel potteke-stamp bij de rakwi’s 
wordt Jasper boos en duwt hij Leene op 
de grond. Leene valt op haar knie en heeft 
pijn. Het is de derde week op rij dat Jasper 
een kindje van de groep pijn doet. Leidster 
Evelien komt erbij en probeert de situatie op 
te lossen:
a. Leidster Evelien komt boos tussenbeide: 

‘Jasper, het moet gedaan zijn, je bent 
een stout kind. Voor de rest van het spel 
mag je niet meer meedoen!’ Ze neemt 
Leene bij de hand en verzorgt haar 
knietje met liefde. Jasper wordt morrend 
aan de kant gezet en verveelt zich.

b. Leidster Evelien komt even polshoogte 

25 Vanuit de Chirowaarden: 
 Samen werken aan verbondenheid
 Zorgen dat iedereen zich thuisvoelt in de groep
 Bouwen aan een vriendengroep die sterker is dan 

visie
 Zich inspannen voor wie het moeilijk heeft: pesters 

zijn vaak ook slachtoffers.
 Pesten en uitsluiten een halt toeroepen, kiezen voor 

geweldloos overleg → iemand niet meer laten mee
doen met een groep als straf = uitsluiten als leiding

 Vanuit de Chiromethoden: 
 Groepsvorming centraal ➙ elk individu heeft zijn 

plaatsje ➙ creëren van een veilige omgeving voor 
alle kinderen 

 Geen eiland ➙ netwerk uitbouwen, ouders en rest 
van de leidingsploeg betrekken

 Iedereen mee verantwoordelijk voor het samenle
ven ➙ pester, gepeste en andere leden mee de taak 
geven om verantwoordelijkheid te nemen

 Verantwoordelijkheid opnemen betekent niet voor 
elke afdeling hetzelfde.
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nemen en ziet dat het niet zo erg is met 
Leenes knie. Ze zegt: ‘Kom Leene, zo erg 
is het niet, doe maar gewoon verder’. 
Tegen Jasper zegt ze verder niets. 

c. Leidster Evelien merkt dat Jasper over-
stuur is en laat hem weten dat zijn 
gedrag niet oké is: ‘Jasper, we duwen 
geen kindjes op de grond, ik vind dit 
niet oké. Straks zullen we erover  praten.’ 
Leidster Evelien verzorgt Leene en het 
spel gaat verder. Evelien probeert  Jasper 
 gedurende dat spel nog een paar keer 
aan te spreken, maar hij loopt telkens 
weg. Ze blijft rustig en herhaalt gewoon 
wat ze voordien heeft gezegd. Tijdens 
het vieruurtje bespreekt ze met haar 
medeleidster hoe ze de situatie gaan 
aanpakken, aangezien Jasper toch 
al een paar keer iemand pijn heeft 
 gedaan. Ze zien dat Jasper gekalmeerd 
is, Evelien spreekt hem aan: ze bekijken 
wat er precies gebeurd is, waarom 
Jasper zo kwaad is geworden. Het blijkt 

dat hij zich verveelde tijdens het spel. Ze 
spreken af dat Jasper het komt melden 
als hij zich verveelt tijdens een spel, 
zodat hij iets anders kan doen. Daar-
naast wil hij zijn excuses aanbieden aan 
Leene voor wat hij gedaan heeft. Samen 
met leidster Evelien kiest hij een gepaste 
manier om dat te doen. Op die manier 
heeft hij ook mee verantwoordelijkheid 
genomen voor wat hij gedaan heeft.

In situaties a en b wordt de kans weg-
genomen dat Jasper verantwoordelijkheid 
neemt voor zijn gedrag. Het is moeilijk voor 
hem om iets uit zijn daad te leren. 
In situatie c wacht leidster Evelien af tot 
Jasper voldoende gekalmeerd is, zodat ze 
samen kunnen nadenken over hun ver-
antwoordelijkheid. Evelien bespreekt de 
 situatie met haar medeleidster, zij draagt 
ook verantwoordelijkheid voor wat er met 
de situatie gebeurt.
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Als leden met hun gedrag grenzen 
overschrijden, moeten ze daarvoor 
 verantwoordelijkheid nemen. Wil dat dan 
 zeggen dat ze volledige vrijheid hebben 
in het kiezen van een straf? Natuurlijk 
niet, het is de bedoeling dat ze samen 
met de leiding naar een gepaste manier 
zoeken om hun gedrag goed te maken. 
Het verschilt wel van de oude aanpak 
waarbij je als leiding een straf geeft. In 
dat geval is er namelijk geen sprake van 
verantwoordelijkheid, het lid ondergaat 
gewoon. Er is een verandering van ‘Jij doet 
…, omdat ik het zeg!’, naar  herhaaldelijk 
verzet tonen: ‘Wat jij doet, is niet correct. 
We zullen het er nog over hebben!’ De 
 kinderen krijgen nadien de kans om hun 
fout in te zien en een gepast gevolg te 
bedenken. De leiding zorgt er dan voor 
dat het gevolg wel echt overeenkomt met 
wat de kinderen gedaan hebben. Op die 
manier hou je rekening met wat zij wel 
en niet kunnen, en zorg je ervoor dat ze 
akkoord gaan met de gevolgen. Dat is 
dan weer goed voor hun zelfgevoel.

Verantwoordelijkheid 
nemen en de groeilijn
‘Een ribbel is toch niet in staat om de 
 gevolgen van zijn of haar gedrag in te 
schatten en daar dan een gepaste straf 
aan te koppelen?’ Toch wel, ribbels  weten 
namelijk zeer goed wanneer ze iets 
doen wat niet kan. Uiteraard is het voor 
hen minder gemakkelijk om een gepast 
 gevolg te zoeken voor hun gedrag, maar 
het is zeker niet onmogelijk. Als leiding 
heb je hier een meer sturende rol en 
kan je jouw ribbels helpen door hen een 
 aantal hulpmiddeltjes te bieden of opties 
te geven waartussen ze kiezen.

Een voorbeeld: leidster Youssra zoekt 
 samen met ribbel Michael naar een gepaste 
manier om goed te maken dat hij ribbel 
Katrien geduwd heeft. Michael zegt dat hij 
sorry wil zeggen voor wat hij gedaan heeft. 
Om hem te helpen, geeft Youssra een aantal 
manieren om dat te doen: een tekening 
maken, een gedichtje schrijven, een knuffel 
geven, enz. Michael kiest ervoor om een 
 tekening te maken, dat doet hij immers 
graag. Ribbel Katrien is zeer blij met de 
tekening en vergeeft Michael zijn duw.

Zulke hulpmiddelen aanreiken kan 
bij elke afdeling. er bestaan zelfs 
 interessante sites26 voor. Vanaf de tito’s 
zal dat  minder nodig zijn. Die leden zijn 
 voldoende  ontwikkeld om een compen
satie voor hun gedrag te bedenken die 
in  verhouding is met wat ze misdaan 
 hebben. Als leiding neem je dan eerder 
de rol op van een coach die helpt inzicht 
te krijgen in het eigen gedrag en erop 
toeziet dat de  afgesproken compensatie 
ook uitgevoerd wordt.

26 sorrybox.be/v2
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Gedragen verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid gaat ook over de 
gedragen verantwoordelijkheid van 
heel de leidingsploeg. Een rakwi die 
 herhaaldelijk niet luistert, is evengoed de 
verantwoordelijkheid van de  aspileid ing. 
Dat zorgt voor minder gevoelens van 
onmacht en geeft je als leiding de kans 
om samen na te denken, waardoor er een 
grotere kans is dat je gepast reageert.

Begeleidingshouding:
• Verzet tonen tegen negatief gedrag 

(om verantwoordelijkheid bij het kind te 
laten) i.p.v. onmiddellijk straffen  
NIET: ‘winnen’ (bv. leider die gezag wil 
tonen door een kind hardhandig in de 
hoek te zetten) 
WEL: ‘doorzetten’ (als leiding aanwezig 
zijn en gedrag van het kind afkeuren 
door te zeggen hoe je je erbij voelt)

• Gedeelde verantwoordelijkheid i.p.v. 
beslissing louter door de leiding 
NIET: leidersfiguur heeft altijd gelijk en 
je moet hem of haar gehoorzamen. 
WEL: leidersfiguur is ook maar een mens, 
heeft soms ondersteuning nodig, maakt 
fouten en geeft die ook toe

Terug naar het voorbeeld van Jasper. 
In  situaties a en b wordt het gesprek 
 vermeden. Ofwel wordt er Jasper iets 
 opgelegd, ofwel wordt de situatie 
 genegeerd. 
In situatie c neemt leidster Evelien de tijd om 
na te denken over hoe ze deze situatie zal 
aanpakken. Op die manier geeft ze Jasper 
de tijd om te kalmeren en reageert ze niet 
te impulsief. Tijdens het gesprek probeert 
Evelien samen met Jasper tot de oorzaak 
van zijn gedrag te komen. 
Dat kan op de volgende manier bereikt 
worden:
• Spreek over objectieve feiten, laat het kind 

vertellen wat er gebeurd is. Eventueel kan 
je een tijdlijn maken van de situatie om zo 
beter te weten te komen wat de trigger is 
van het gedrag.

• Kom samen tot een concrete afspraak om 
die situatie in de toekomst te voorkomen.

Benoem het gedrag en de gemaakte af-
spraak als je merkt dat de trigger opnieuw 
aanwezig is.

Het blijft belangrijk om onmiddellijk 
te reageren als leiding, maar dat doe je 
– zoals hierboven al gezegd – door verzet 
te tonen en het gedrag mondeling af te 
keuren. Het is niet nodig om  onmiddellijk 
te straffen. Centraal staan daarbij de 
 ideeën van escalatie voorkomen en het 
ijzer smeden als het koud is. Daarmee 
bedoelen we dat je als leiding niet in 
discussie gaat met je leden. Je geeft hen 
gewoon de boodschap dat het jouw 
taak is als leiding om te reageren op het 
 gedrag dat ze stellen. Je wacht vervolgens 
tot alle partijen gekalmeerd zijn voor je 
aan de slag gaat met het gedrag van je 
leden. Het heeft toch geen zin om dat 
in het heetst van de strijd te doen. Je 
blijft waakzaam en gaat het gesprek aan 
 wanneer het kan.

Een voorbeeld: in de bovenstaande case 
spreekt leidster Evelien Jasper aan op zijn 
gedrag. In plaats van onmiddellijk een 
straf op te leggen (bv. ‘Ga nu in de hoek 
staan!’), geeft ze aan dat ze wil praten 
over zijn gedrag. Ze keurt het af (‘Jasper, 
we duwen geen kindjes op de grond, ik 
vind dit niet oké’), waardoor duidelijk is 
dat zijn gedrag niet geaccepteerd wordt. 
Als Jasper in het begin al klaar is voor 
een gesprek zal leidster Evelien daar ook 
op ingaan. Het is vooral belangrijk dat 
ze het moment afwacht dat Jasper tot 
rust gekomen is. Anders zal ze gewoon 
op onbegrip botsen en zal Jasper zijn 
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straf niet aanvaarden. In afwachting zal 
Evelien af en toe terug naar Jasper gaan, 
waarbij ze haar boodschap herhaalt. Als 
Jasper klaar is voor een gesprek, zullen ze 
dat aangaan, anders blijft Evelien rustig 
afwachten.

Tijdens zo’n gesprek ligt de focus op 
het herstel van het gestelde gedrag. 
Samen met de dader (en eventueel het 
 slachtoffer) ga je op zoek naar een manier 
waarop die zijn of haar gestelde daad 
kan goedmaken. Het lid kan een keuze 
 maken, samen met de leiding. Hou  daarbij 
rekening met de leeftijd en de mate 
waarin elk kind verantwoordelijkheid kan 
nemen (zie voor extra info ‘Verantwoorde-
lijkheid nemen en de groeilijn’). 

Begeleidingshouding:
• Escalatie voorkomen
NIET: een eindeloos discussiëren dat 
ontaardt in geroep.
NIET: kind najagen en proberen vast te 
grijpen.
WEL: duidelijke boodschappen 
 gebruiken, bv. ‘Het is mijn taak als leiding 
om jouw gedrag af te wijzen’ en dat te 
 blijven herhalen tot het kind gekalmeerd 
is.
WEL: spreek vanuit jezelf, de ik 
boodschap.
Een goede ikboodschap formuleert drie 
dingen:
• Hoe je je als leiding voelt bij het gedrag 

dat verkeerd loopt
• Wat je dan wel verwacht
• Wat het gevolg kan zijn als de leden niet 

luisteren
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• IJzer smeden als het koud is
NIET: onmiddellijke compensatie van het 
gedrag verwachten.
WEL: wachten tot alle partijen 
 gekalmeerd zijn en samen aan een gepast 
herstel werken, ‘Wij gaan niet akkoord 
met gedrag dat je toont en we zullen 
nadenken over gepaste maatregelen.’

• Herstel
Samen verantwoordelijkheid nemen met 
de dader (en eventueel het slachtoffer) 
om met een gepast voorstel tot herstel 
van zijn of haar gedrag te komen. Onder
steuning bieden kan nuttig zijn, zodat de 
dader er niet alleen voor staat als die nog 
niet sterk genoeg is.
Enkele methoden:
• Sitin: samenzitten met betrokkenen 

voor een gesprek dat concreet, niet
dwingend, geduldig en beschrijvend is.

• Publiciteit: nota nemen van het gedrag 
van een kind dat regelmatig onrust 
stookt. Ook van het positieve gedrag.

Gedragenheid 
Je netwerk als leiding is zeer belangrijk en 
wordt soms te weinig gebruikt. 
In situatie a en b handelt leidster Evelien 
helemaal alleen.
In situatie c betrekt Evelien haar mede-
leidster erbij, zodat ze niet alleen met die 
moeilijke situatie moet omgaan. De situatie 
en gemaakte afspraak worden nadien nog 
met medeleiding en ouders gedeeld, zodat 
die er ook op kunnen toezien dat Jasper de 
afspraken nakomt.

In de bovenstaande casus heeft de Chiro
groep duidelijke afspraken gemaakt 
over hoe ze samen kunnen omgaan met 
moeilijke gedragssituaties. Die afspraken 
zijn niet voor iedereen haalbaar: niet 
 iedereen van de leiding is even sterk in 

het oplossen van gedragsproblemen. Hou 
daar rekening mee in je leidingsploeg: 
 iedereen moet hulp kunnen vragen, maar 
je mag niet van iedereen verwachten 
dat ze hulp kunnen geven. Goed overleg 
binnen je ploeg zorgt voor gedragenheid 
door de hele ploeg.

Om goed te weten hoe je als leiding 
moet omgaan met een kind dat  moeilijk 
gedrag vertoont, is het in de eerste plaats 
met de ploeg te bespreken wat jullie 
 verwachtingen zijn tegenover jullie 
leden (en ook leiding). Het hoeft niet tot 
in de details, maar als je een bepaalde 
basis in kaart kan brengen, helpt het wel 
om samen te werken aan een positieve 
groepssfeer.
Zaken waar jullie het over kunnen 
 hebben, zijn:
• Wat is een moeilijke gedragssituatie in 

jullie Chirogroep?
• Hoe maak je aan de leden duidelijk wat 

wel en niet kan?
• Hoe gaan jullie om met een kind dat 

moeilijk gedrag vertoont?
• Hoe betrek je leden bij het bepalen van 

de gevolgen van bepaald gedrag?
• Bij wie kan je terecht om hulp te vragen?

Begeleidingshouding:
• Netwerk creëren
• Als leiding sta je er niet alleen voor, het 

is niet de bedoeling dat je alleen de 
oplossing moet vinden voor belhamels 
in jouw afdeling.

• De leidingsploeg is het eerste 
steunnetwerk: maak problemen 
bespreekbaar en laat iedereen 
mee nadenken over oplossingen, 
andere leiding kan meehelpen om 
escalatie te voorkomen (dat is geen 
gezagsondermijning).

• Ouders: een tweede, cruciale netwerk, 
leer hen aan het begin van het jaar goed 

119



kennen en wees open over wat er in 
jouw Chirogroep gebeurt. Samen staan 
jullie sterk.

• Netwerk kan zo ruim gemaakt worden 
als wenselijk is. Oudleiding en scholen 
zijn voorbeelden van andere personen 
die tot het netwerk kunnen behoren. 
Bekijk wel per situatie hoe breed je jouw 
netwerk wil aanspreken: ouders hoeven 
er niet altijd bij betrokken te worden.

Tips voor de praktijk 
Het is niet gemakkelijk om onmiddellijk 
over te schakelen naar een beleid dat 
volledig gedragen is binnen de leidings
ploeg. Het dan ook nog eens  gezamenlijk 
uitvoeren, is nog een extra stap.  Daarom 
geven we in deze visietekst al een 
aantal tips en tricks mee, zodat je het 
 allemaal gemakkelijker in de praktijk kan 
 omzetten. 
Benader je leden in de eerste plaats 
zoveel mogelijk positief. Een gepast en 
gemeend compliment zorgt voor een 
positieve ploegsfeer.

Begeleidingshouding
Wees altijd eerlijk
• Ben je boos, dan mogen je leden dat 

weten.
• Heb je een fout gemaakt, geef dat dan 

ook toe.
• Weet je iets niet, zeg dat dan ook.
• Spreek vanuit jezelf: ‘Ik vind …’, ‘Ik 

voel me … bij jouw gedrag’. Maak een 
onderscheid tussen hoe het lid zich 
gedraagt en hoe het lid in werkelijkheid 
is.

Een goede ikboodschap formuleert drie 
dingen:
• Hoe je je als leid(st)er voelt bij het 

gedrag dat verkeerd loopt.
• Wat je dan wel verwacht.

• Wat het gevolg kan zijn als de leden niet 
luisteren.

Leg uit waarom je een regel oplegt
• Regels met “omdat ik het zeg”, “daarom” 

of een valse reden als antwoord vragen 
erom overtreden te worden.

• Het belang van de groep staat altijd 
voorop en is een goed beginpunt om je 
regels te verklaren.

Wees aanwezig
• Geef elk kind evenveel aandacht en 

ken hen goed. Vermijd negatief gedrag 
door kinderen regelmatig positief te 
bekrachtigen.

• Als je je onder je leden begeeft, zullen 
ze minder snel geneigd zijn iets uit te 
spoken. Je ziet meer en kan zo correcter 
handelen.

Creëer structuur
• Je voorkomt veel probleemgedrag 

door op voorhand duidelijke afspraken 
te maken met je leden en ook met de 
leiding. Als ze al weten wat wel en niet 
kan op kamp, weten ze wat ze kunnen 
verwachten. Een goede structuur biedt 
duidelijkheid en veiligheid.

• Waardeer je leden als ze zich aan 
die regels houden. Een positieve 
begeleidingshouding levert het meeste 
respect op van je leden.

• Wees (niet te) consequent: als een 
bepaalde regel overtreden wordt en 
je hebt afgesproken daarvoor samen 
(met je lid) een straf te bepalen, doe 
dat dan ook. Hou er wel rekening mee 
dat sommige kinderen heel veel regels 
overtreden. Bij hen kan het helpen om 
af en toe wat milder te zijn. Voortdurend 
gestraft worden, heeft immers een 
negatieve invloed op het kind.
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Humor werkt ontwapenend
• Soms is het niet nodig om te straffen. 

Een gevatte opmerking kan wonderen 
doen.

Straffen
Benoem het slechte gedrag van het kind
• Meld dat je niet akkoord gaat met wat 

het kind heeft gedaan en dat het de 
daad zal moeten compenseren.

• Toon verzet tegen het gedrag van 
het kind in plaats van onmiddellijk te 
straffen.

• Maak een onderscheid tussen het kind 
en het gedrag dat het stelt. Een kind is 
geen dommerik, maar heeft misschien 
iets gedaan dat niet zo slim is.

Vermijd escalatie
• Dwing het kind tot niets en ga zeker niet 

dreigen. Wacht het goede moment af 
om samen met het kind een geschikte 
oplossing te zoeken. 

• Blijf altijd kalm, herhaal je bezorgdheid 
over het gedrag van het kind op een 
rustige toon. Blijf dat geregeld doen tot 
het kind klaar is voor een gesprek.

Geef verantwoordelijkheid
• Laat het kind zelf nadenken over een 

gepaste straf. Zorg ervoor dat de straf in 
verhouding is met het gestelde gedrag 
en dat er een duidelijk einde voorzien is.

• Naarmate een kind beter gedrag 
toont, kan je het als beloning meer 
verantwoordelijkheid geven.

• Hou rekening met de leeftijd van het 
kind en pas je begeleidingsrol aan.

Goede afspraken met je medeleiding
• Wees open over de problemen die je 

ervaart. Ga samen op zoek naar een 
gepaste oplossing.

• Als het even moeilijk is, kan je iemand 
anders van de leiding laten overnemen. 

Dat is geen gezagsondermijning.
• Zorg ervoor dat iedereen in de ploeg de 

afspraken volgt en uitvoert.

Heb respect voor de gestrafte
• Een goede straf is een straf die geen 

schade toebrengt, noch fysiek noch 
psychisch.

• Hou de grens in het oog. Soms denk je 
dat je een ‘leuke’ straf gevonden hebt 
maar vinden je leden het alles behalve 
prettig.

Begin altijd met een propere lei.

Let op met:
• Groepsstraffen: dat kweekt bij leden 

dikwijls een solidariteitsgevoel tegen 
jou. Ze zullen steun zoeken bij elkaar om 
weer iets anders uit te spoken.

• Straf als een krachtproef gebruiken: 
laat straf niet overkomen als jouw zet 
in een sfeer van strijd. Dus niet van: “We 
zullen hier eens tonen wie de sterkste 
is.” Kies liever voor een aanpak van: “Het 
is jammer dat we met jou niet op een 
redelijke manier kunnen omgaan.”

• Lijfstraffen: gebruik dat NOOIT, het is 
vernederend en vaak buiten proportie. 
Het mist volledig het effect van wat 
een goede straf moet zijn, namelijk: 
het kind laten nadenken over het 
gestelde gedrag en zo de normen en 
waardenontwikkeling stimuleren.
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Pesten

Eerste versie: augustus 2014

Plagen, ruzie of pesten?
Plagen is normaal bij kinderen. Het doel is 
dan niet om te kwetsen, het is eenmalig 
en niet altijd bij dezelfde persoon. Plagen 
kan wel soms overgaan in ruzie. Wat doe 
je dan? Je leden leren ruziemaken. Hoe?
• Ga erbij staan of zitten en wacht af of ze 

zelf tot een oplossing komen. 
• Lukt het niet? Kalmeer de situatie. Haal 

hen desnoods even weg van de rest van 
de leden.

• Stel vragen.
• Hoe komt het dat je boos bent?
• Wat is er gebeurd?
• Hoe voelt dat?
• Hoe denk je dat de andere zich voelt?
• Wat zou een oplossing kunnen zijn 

voor jullie twee?
• Zorg dat ze naar elkaar luisteren, zonder 

onderbreken.
• Laat hen zelf zoeken naar oplossingen. 

Leg er geen op.
• Maak afspraken over hoe het verder 

moet.
• Laat weten dat je blij bent dat ze nu 

geen ruzie meer maken.

Kliekjes en pesten? 
Kliekjes zijn op zich niet slecht. Het zijn 
kleine groepjes waar kinderen leiding 
leren geven en accepteren. Ze leren 
er groepsregels kennen, en ze leren 
 daarmee omgaan. Het zijn ook veilige 
omgevingen, want een kliekje is een 
vriendengroepje. Het is dus niet omdat er 
kliekjes bestaan dat je ze voortdurend uit 
elkaar moet halen. Dat wordt op de duur 
ook vervelend.
Waar je wel op moet letten, is uitsluitings
gedrag. Soms slaagt iemand er niet in een 
plekje te vinden in een kliekje. Dat gaat 
meestal vlug voorbij: kliekjes  veranderen 
geregeld van samenstelling, zeker bij 
kinderen. Als dat niet het geval is, en 
iemand blijft uitgesloten, dan begint het 
op pestgedrag te lijken en kun je het niet 
langer negeren.

Jouw taak als leiding?
Iets doen. Pesten voorkomen, pesten 
herkennen, en herstellen.
Als er gepest wordt, ga daar dan op 
in. Praat eerst met de gepeste. Vertel 
wat je wil doen en vraag of hij of zij dat 
oké vindt. Welke verdere stappen zijn 
 mogelijk? Zorg dat het zeker duidelijk is 
dat pesten niet kan. Geef daarbij aan wat 
je eigen gevoelens zijn: dat je niet alleen 
de gepeste in bescherming wilt nemen, 
maar ook dat jij het niet leuk vindt dat er 
gepest wordt, omdat het de groepssfeer 
bederft, en dat jij dus wilt dat er iets 
 verandert.
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Politiserend werken

Zoekwoorden: 
politiek, standpunten, partijpolitiek
Bron: Chiroraad 20192020 / doc. 40
Eerste versie: 22/07/2017

Wat is politiserend werken?
Allereerst is het belangrijk om een 
begrippen kader mee te geven27. Op die 
manier vermijden we discussie over de 
term ‘ politiserend werken’.

Politiserend werken: processen of 
 praktijken in gang steken die bijdragen 
aan de organisatie van het publieke 
menings verschil. Met andere woorden: 
de samen leving mee vorm geven. Dat 
kan op twee manieren: binnen en buiten 
bestaande kaders. We noemen dat ook ‘de 
politiek’ en ‘het politieke’.

Binnen bestaande kaders (de politiek) 
= binnen het systeem zelf werken. Politi
serend werken wordt dan snel beleids
beïnvloeding.
Buiten bestaande kaders (het  politieke) 
= Buiten het systeem werken, of dat 
 systeem zelf in vraag stellen.

Politiserend werken 
in de Chiro
Chirojeugd Vlaanderen doet vanuit 
haar missie aan politiserend werken. 
 Vertrekkend vanuit de leefwereld van 

27 Artikel Bart Van Bouchaute in Ambrasmagazine over 
de kracht van de stem. ambrassade.be/nl/kennis/
artikel/ambrasmagazinebartvanbouchauteover
dekrachtvandestem

kinderen en jongeren streven we met hen 
naar de Chirodroom: een wereld waarin 
de Chirowaarden graag zien, rechtvaar
digheid en innerlijkheid centraal staan. 
We willen niet als een eiland op onszelf 
bestaan, maar zijn betrokken op de brede 
gemeenschap. Vanuit onze visie kunnen 
we dus niet buiten de maatschappij gaan 
staan. De Chiro wil er zijn voor elk kind 
en elke jongere, die visie willen we ook 
 uitdragen naar de buitenwereld toe. 

Dat is ook de reden waarom we 
 vertegenwoordigingen opnemen, dat 
we standpunten bepalen en dat we in 
 overleg gaan met beleidsmakers: om de 
stem van kinderen en jongeren tot bij hen 
te krijgen en op die manier de samen
leving vorm te geven.  
Daarom werken we aan een visie over 
duurzaamheid, diversiteit, solidariteit 
en nemen we standpunten in over die 
thema’s. Samen bouwen we aan een 
 organisatie waar we opkomen voor 
waar we voor staan. Zo stimuleert de 
 commissie Jeugdbeleid Chirogroepen om 
hun stem te laten horen bij verkiezingen 
en geeft DArtA tools aan leiding om hun 
mening te kunnen uitdrukken. 

Maar het houdt niet op bij het 
 verkondigen van onze visie. We onder
nemen zelf ook actie om waar te kunnen 
maken waar we voor staan. Zo doet Spoor 
ZES aan verbredingswerk, zetten we 
 acties zoals Iedereen Mee Op Kamp op 
en roepen we groepen op om de eigen 
 toegankelijkheid in vraag te stellen. 
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We ondernemen zelf actie naar aanleiding 
van datgene waar we met de Chiro naar 
streven in de maatschappij.

Toetsstenen om aan 
politiserend werken te doen
Toetsstenen zijn criteria om te bepalen 
of we ook effectief aan politiserend 
werken kunnen doen. Die toetsstenen 
liggen  uiteraard niet vast. Ze zullen in 
de  toekomst altijd voor evaluatie en 
 verandering vatbaar zijn naargelang de 
normen en waarden van de samenleving 
en die van de Chiro veranderen. 

De toetsstenen zijn niet bedoeld als 
een afvinklijstje – het is niet zo, als een 
 thema voldoet aan alle toetsstenen, dat 
er  sowieso politiserend rond gewerkt 
wordt. Ze vormen een kader, een leidraad 
om te bepalen of we al dan niet met een 
thema aan de slag gaan. Ze nodigen 
met  andere woorden uit tot discussie. 
 Sommige thema’s voldoen heel sterk aan 
één toetssteen en minder aan een andere. 
Dat betekent niet dat er rond dat thema 
niet politiserend gewerkt kan  worden. 
Het  betekent wél dat er  duidelijke 
 argumenten gevonden moeten worden 
waarom er rond dat specifieke thema 
toch politiserend gewerkt wordt. De 
toetsstenen kunnen botsen met elkaar. 
Dat sluit een thema niet uit maar zorgt 
ervoor dat je een en ander afweegt tegen
over elkaar. 

Het belang van alle kinderen en 
jongeren
Alle kinderen en jongeren. Los van hun 
etnische afkomst, gender of seksuele 
oriëntatie, religieuze of politieke over
tuiging, socioeconomische status, 

fysieke of mentale beperking of elke 
andere  mogelijkheid dan ook die een 
 onderscheid zou kunnen maken. 
Of ze nu aangesloten zijn bij Chirojeugd 
Vlaanderen, bij een andere jeugd
beweging of jeugdwerkvorm, of bij 
 helemaal geen. 
Thema’s waar kinderen en jongeren 
 belang bij hebben, of het nu in hun  aller 
belang is of slechts van enkelingen, 
zijn thema’s waar we politiserend rond 
 kunnen werken. 

Invloed op lokale groepen, 
leiding of kader
Deze toetssteen duidt zichzelf: alle 
 thema’s of onderwerpen die invloed 
hebben op een lokale groep, een leidings
ploeg of een kaderploeg, op hun werking 
of welzijn, zijn thema’s waarrond we 
 politiserend kunnen werken. 

Het thema behoort tot of botst 
juist met onze kernwaarden
Sommige thema’s maken al integraal 
deel uit van onze visie, onze missie  en / of 
onze kernwaarden. Gebeurtenissen 
die ofwel stroken ofwel botsen met die 
kern waarden (en visie en missie) zijn 
 gebeurtenissen waar we mee aan de slag 
kunnen. 
Soms zijn dat thema’s waar een deel 
van de achterban (lokale leiding, kader) 
niet achter staat, denk bijvoorbeeld aan 
de ‘roetpiet’. Als organisatie nemen we 
dan het voortouw om toch met zulke 
thema’s aan de slag te gaan, omdat we 
in het bedoelde geval vinden dat de 
oude figuur van zwarte piet racistisch is, 
of alleszins zijn koloniale kenmerken en 
zwarte stereo typen (lippen, haar, …). We 
weten nu dat dat niet gepast is. Het is 
zelfs kwetsend voor heel wat kinderen en 
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jongeren. Net omdat het raakt aan onze 
doelgroep vinden we het belangrijk om er 
een standpunt over te hebben. Zo werken 
we aan onze missie.

Hoe gaan we 
politiserend te werk?

Kaderen en duiden
Welke soort actie we ook kiezen, het 
is altijd belangrijk om ze duidelijk te 
 kaderen aan de hand van onze missie en 
visie: Waarom doen we deze actie? Wat 
willen we bereiken? Wat maakt deze actie 
belangrijk voor Chirojeugd Vlaanderen 
of voor de lokale groep die we onder
steunen? Vanuit welke waarde vertrekt 
de actie? De missie en waarden zijn een 
 goede basis voor die kadering. Het kan 
ook op basis van de kinderrechten, of 
aan de hand van onze Chiropraktijk of 
 specifieke good practices. 

Samenwerking en stem 
versterken 
We hoeven politiserend werk niet 
 alleen te doen. Rond veel thema’s zijn 
er ook andere partners of organisaties 
actief.  Samen met hen kunnen we een 
 krachtiger actie op poten zetten. Zo 
 versterken we niet alleen onze eigen 
stem, maar ook die van onze  partners. Bij 
het kiezen van partners is het  belangrijk 
dat ze onze waarden delen. Die  partners 
zijn ofwel niet gebonden aan een 
 politieke partij, of zijn voornamelijk 
 bekend door een andere rol (bv. een 
politica die voornamelijk bekend is als 
seksuologe kunnen we uitnodigen om 
een uiteenzetting te geven over seksueel 
grensoverschrijdend gedrag). 

Samenwerken met politieke partijen kan 
als het ons eigen beleid promoot (bv. een 
artikel over coanimatorschap in het 
boekje van CD&V). Het kan niet om als 
promo gebruikt te worden of onszelf als 
organisatie expliciet te linken met een 
politieke partij. 

We kiezen ervoor om niet samen te 
 werken met organisaties of partners die 
 botsen met onze missie en waarden.

Partijpolitiek neutraal
Te allen tijde kiezen we ervoor om partij
politiek neutraal te zijn. We verbinden 
ons als organisatie niet met één politieke 
partij of politiek figuur. Individuen die tot 
de Chiro behoren (leden, leiding, kader
vrijwilligers) mogen natuurlijk wél partij
politiek actief zijn. De partijpolitieke neu
traliteit geldt voor groepen, kaderploegen 
en Chirojeugd Vlaanderen als geheel. Als 
we een actie doen waarin een politieke 
partij aan bod komt, betrekken we er ook 
andere politieke partijen bij om zo onze 
neutraliteit te waarborgen. 

We kunnen uiteraard politieke partijen 
gebruiken om onze eigen missie waar te 
maken: dat doen we onder andere door 
alle politieke partijen een memorandum 
te bezorgen met daarin de standpunten 
van Chirojeugd Vlaanderen. 

Soort actie
1. Naar wie richten we onze actie? 
 Is deze actie gericht naar jongeren, 

ouders, politieke partijen of de samen
leving? Richten we ons op onze eigen 
achterban of breder? De keuze in doel
groep bepaalt mee welke soort actie 
we kiezen: een artikel in Dubbelpunt 
heeft weinig zin als we de hele samen
leving willen bereiken.
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2. Welk effect beogen we?
 Willen we de doelgroep informeren, 

choqueren, tot actie aanmoedigen? 
Dat bepaalt mee het soort actie dat we 
verkiezen om politiserend te werken. 

3. Op welke plaats en op welk moment 
doen we de actie?

 Het kan aangewezen zijn om snel te 
 reageren, bijvoorbeeld bij actuele 
topics. Je kan er ook voor kiezen om 
acties te laten samenvallen met een 
speciale gelegenheid, bijvoorbeeld 
de opmaak van de (lokale) begroting, 
verkiezingen, lokale dorpsfeesten, enz.

 Bij het kiezen van de juiste plaats en 
het juiste moment houden we altijd 

rekening met de doelgroep en met het 
doel van de actie. 

Selectief 

We pick our battles. We kiezen bij welk 
thema we wél tot politiserend werken 
overgaan en bij welk thema niet. Niet 
elk thema waarbij we tot politiserend 
 werken kunnen overgaan, moeten we ook 
 effectief in actie omzetten. 

We nemen initiatief bij onderwerpen 
die onze expertise zijn, zoals jeugd en 
vorming. Bij andere onderwerpen zullen 
we eerder de organisaties met expertise 
proberen te versterken. 
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Solidariteit

Zoekwoorden: 
noord, zuid, solidariteit, wereldburgers
Bron: Chiroraad 2018 / doc. 32 (Spoor 
ZES)
Eerste versie: 27 juni 2018

De Chirodroom

Chiro is meer dan de wekelijkse zondag
namiddag. Voor ons is het een manier 
van leven. Daarin stellen we drie Chiro
waarden centraal: innerlijkheid, graag 
zien en rechtvaardigheid. 
• Met de waarde innerlijkheid gaan 

we in tegen oppervlakkig 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.

• Ieder van ons verdient het om graag 
gezien te worden. We werken aan een 
wereld waar mensen zo samenleven dat 
iedereen er beter van wordt. Die kansen 
willen wij met de Chiro zeker bieden!

• We komen op voor een rechtvaardige 
samenleving waar aan iedereen eerlijke 
kansen worden geboden. Zolang dat 
niet kan en er mensen uitgesloten 
worden, komen we als Chiro op voor 
diegenen die uit de boot dreigen te 
vallen. 

Solidariteit: tussen 
toekomstdroom en realiteit

In de Chiro begint solidariteit bij het 
engagement en de vrijwillige inzet van 
(jonge) mensen. Maar het gaat verder dan 
dat. De Chiro kiest ervoor om een plaats 
te zijn waar alle kinderen en jongeren 
zich thuis voelen en zich in hun vrije tijd 
verenigen. De Chiro staat open voor een 
divers publiek. Daarbij maken we geen 
onderscheid tussen sociale of culturele 
achtergrond, fysieke of intellectuele capa
citeiten, seksuele voorkeuren, enz.
Die keuze maken we vanuit een 
 toekomstdroom: de droom van een 
 rechtvaardige samenleving. We zien 
 daarbij dat diversiteit in de Chiro expliciet 
voor een meerwaarde zorgt: iedereen 
is anders en brengt andere talenten en 
 competenties in de groep binnen. We 
 geloven in de kracht van  ontmoeting: 
kinderen die allemaal anders zijn,  steken 
meer van elkaar op dan kinderen met 
 gelijke mogelijkheden. Zo groeien 
 kinderen én leiding in een diverse Chiro
groep28. 

Diversiteit is een realiteit. Daarom is een 
solidaire, open houding nodig. Alleen zo 
bieden we binnen de Chiro een plaats aan 
alle kinderen en jongeren uit de diverse 
samenleving. Alleen zo kan de Chiro op 
minder evidente plaatsen blijven bestaan.

Solidariteit begint bij inzet in je eigen 
Chirogroep, maar het kan en moet verder 
gaan dan dat! Solidariteit breidt zich van 

28 Zie de visietekst over diversiteit
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je Chirogroep uit naar de buurt en zelfs 
de wereld. We bekijken hoe solidariteit 
vorm krijgt in je eigen Chirogroep en in 
de buurt, en hoe een Chiroburger ook een 
wereldburger is.
Onder solidariteit verstaan we dus de 
bereidheid om met elkaar te delen en 
te herverdelen vanuit een gevoel van 
verbondenheid en rechtvaardigheid. 
Dat delen kan zowel over materiële als 
immateriële zaken gaan. We kijken dus 
niet alleen naar financiële middelen of 
infrastructuur, maar ook naar tijd, energie 
of identiteit29. Het gaat om het gemeen
schappelijk belang30, het idee van samen
horigheid, betrokkenheid bij de strijd van 
anderen31.

Zoals hierboven duidelijk wordt, is 
 solidariteit geen eenduidig begrip. 
Het heeft meerdere invalshoeken en 
 niveaus waar we op inspelen in de 
Chiro. We vatten solidariteit in vier 
bronnen:  wederzijdse afhankelijkheid, 
gedeelde normen en waarden, strijd en 
 ontmoeting. Die bronnen gebruiken we 
om solidariteit concreet te maken binnen 
de Chiro.

Solidariteit in je 
eigen Chirogroep 
Als je medeleider zijn voet heeft gebroken, 
is het vanzelfsprekend dat je hem thuis 
ophaalt voor de vergadering. Als een tito 
gepest wordt, ga je daartegen in. Als een 
speelclubber opnieuw geen halve euro mee-

29 Uit het document dat DieGem bespreekt: 141126 
doc 15 DieGem Solidariteit in diversiteit bij Chiro in 
Brussel, Chiroraad 20142015.

30 https://nl.wikipedia.org/wiki/Solidariteit_(begrip)

31 ensie.nl/amnestyinternational/solidariteit

heeft voor het vieruurtje krijgt ze toch haar 
drankje. De leiding belt de ouders op van de 
rakwi die al drie weken na elkaar niet naar 
de werking kwam. Als je merkt dat je aspi’s 
telkens vergeten wat er in het Chiroboekje 
staat, stuur je hen voor de activiteit een sms 
met welke kleren ze moeten aanhebben. Op 
kamp houden we rekening met vegetariërs 
en mensen met lactose-intolerantie. 

Solidariteit is in elke Chirogroep  aanwezig. 
De focus op groepsvorming en samen
horigheid is vanzelfsprekend. Iedereen 
maakt werk van een groep waar  iedereen 
zich thuis voelt. Dat gaat  natuurlijk niet 
vanzelf. Mensen laten samenwerken 
en samenleven zonder je eigenheid te 
 verliezen, is een uitdaging waar we veel 
tijd en energie in steken. Dat is wat Chiro 
zo sterk maakt, wat ervoor zorgt dat 
 mensen zich in de Chiro  gewaardeerd 
voelen en dat je Chiro vrienden vrienden 
voor het leven zijn.

Dat alles gebeurt tegelijkertijd op 
 verschillende manieren. Tradities  zoals 
een formatie, een vlaggenlied en 
Chirokleren wakkeren het groepsgevoel 
aan. We werken aan dialoog en bekijken 
wat we in de huidige werking kunnen 
aanpassen zodat iedereen zich thuis kan 
voelen. 
Daarnaast werken we in de Chiro 
 inclusief32. De groep vormt zich door zich 
aan elkaar aan te passen. Op die manier 
worden individuen opgenomen in de 
groep. 
Strijden voor solidariteit in je eigen groep 
kan gaan over iedereen meekrijgen op 
kamp (armoede, vluchteling mee op 
kamp) maar evengoed over alle speel
clubbers die samen tegen de slechteriken 
‘vechten’ in een groot bosspel. 

32 Zie de visietekst over inclusie. 
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Maar solidariteit gaat verder dan dat. 

Chiro in de buurt
Chirogroepen die vluchtelingen betrekken 
bij hun werking. Een leidingsploeg die 
aanklopt bij het OCMW om het kampgeld 
te financieren van twee families die in 
 armoede leven. Het solidariteitsfonds Chiro 
Voor Chiro aanspreken als de eigen kas 
ontoereikend is. Op het kerstfeest pannen-
koeken bakken voor de eigen leden en de 
kinderen van een armoedeorganisatie in de 
buurt. De commissie Diversiteit stimuleert 
lokale groepen om activiteiten op te zetten 
in relatie tot de buurt en met aandacht voor 
diversiteit, armoede en solidariteit.

Chiro is fantastisch. We willen dat 
 iedereen dat kan ervaren, ook de 
 kinderen en jongeren die niet zo snel de 
eerste stap naar de Chiro zouden zetten.  
Als Chiro kiezen we ervoor om geen 
eiland te zijn. We doen al bijna vanzelf
sprekend aan solidariteit tussen groepen: 
we gaan eten op het eetfestijn van de 
 naburige scouts, lenen ons keuken
materiaal uit aan de naburige Chirogroep. 
We maken de verbinding met de buurt 
en de ruimere omgeving. Daarvoor 
moeten we zowel letterlijk als figuurlijk 

op pad gaan. Het is geen evidentie om 
 jongeren uit alle lagen van de bevolking 
te  bereiken, hen te werven en te houden. 
In een samenleving met heel wat diver
siteit is het niet langer vanzelfsprekend 
dat er een gedeelde basis van waarden 
en normen is. Solidariteit wordt  daarbij 
gezien als middel om diversiteit en 
 toegankelijkheid te bewerkstellingen. 
Daarbij kijken we naar de draagkracht van 
onze groepen en ondersteunen we hen 
waar nodig. 

We zien een toekomst in samen werkingen 
en ontmoetingen tussen  organisaties 
(OCMW, armoede organisaties) als 
 stimulans voor  solidariteit. Daarbij leggen 
we de nadruk op de duurzaamheid van 
oplossingen: ga op zoek naar regelingen 
als spaarplannen of terugbetalings
mogelijkheden van meerdere instanties, 
in plaats van de schulden van een familie 
kwijt te schelden.

Chiroburger als kritische 
wereldburger
Liese vertelt: “We speelden een spel van 
Spoor ZES over het Zuiden. Daardoor krijg 
je wel een beeld van jezelf als wereldburger. 
Je bent je er niet zo van bewust, maar de 
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schoenen aan je voeten, je surfuitstapjes 
op het internet en de pasta die je eet, zijn 
daar tastbare bewijzen van. Daarnaast 
konden we ervaren dat ook ons gedrag 
invloed heeft op mensen in andere landen. 
We  zetten ons nu in binnen onze Chirogroep 
om te helpen met de actie van Vredeseilan-
den en geven tijdens het  vieruurtje wereld-
winkelfruitsap.” 

In de Spiegelteksten verwijzen we naar 
de Chirodroom en  waarden concreet 
voor onze wereldbol33. We denken 
daarvoor snel aan ‘het Zuiden’, maar 
er zijn veel  andere groepen die onze 
 solidariteit nodig  hebben. Denk maar aan 
( kinder ) armoede of migranten. We zoeken 
naar thema’s die ons allen aanbelangen 
en strijden mee voor een rechtvaardige 
wereld. 
Dat doen we door ‘vragen te stellen bij 
wat vanzelfsprekend lijkt’ en ‘sterker 
te worden door bewust te leven’. We 
 werken aan bewust wereldburger-
schap. Als bewuste wereldburgers weten 
we dat de toekomst niet vastligt en we 
 wederzijds afhankelijk zijn van elkaar 
om die te  bereiken. We merken dat jouw 
keuze invloed heeft op alle anderen en 
 omgekeerd. We streven naar een juiste 
beeldvorming rond gelijkenissen en 
 verschillen tussen mensen en lossen 
conflicten op een geweldloze manier 
op. Vanuit onze overtuiging dragen we 
sociale rechtvaardigheid hoog in het 

33 “Innerlijkheid, voor een wereld waarin we onze waar
den tot bloei brengen in concrete daden en gaan 
voor zinvol samenleven.” 

 “Graag zien, voor een wereld waar mensen zo sa
menleven dat iedereen er beter van wordt, dichtbij 
en veraf; waar we samen werken aan een levende 
gemeenschap waarin verbondenheid voelbaar 
wordt.” 

 “Rechtvaardigheid, voor een wereld waar we samen 
werken aan vrede en streven naar een leefbare aarde 
voor iedereen, nu en morgen.”

vaandel. We zien dat als een voorwaarde 
voor menselijke ontplooiing en duur
zame vrede.  Hoewel de impact klein lijkt, 
is het bespreekbaar maken van thema’s 
als  armoede, migratie, mijnbouw, water
schaarste en vervuiling al een stap naar 
dat wereld burgerschap. De Chiro is 
 ervan overtuigd dat we positieve  keuzes 
 moeten maken die ons actief laten 
 werken aan  verbetering. Daarbij houden 
we rekening met de ander, zodat iedereen 
er beter van wordt. We maken vandaag 
keuzes, maar we proberen ook in te 
schatten wat de gevolgen zijn op langere 
termijn.
Onze solidariteit bewandelt een dunne 
lijn tussen verantwoordelijkheid nemen 
en gelijkwaardigheid respecteren.
De reden om werk te maken van 
NoordZuidsolidariteit is niet louter 
onze historische band34, maar wel onze 
Chirodroom. We willen daarom met 
mensen in het Zuiden in dialoog gaan 
om elkaar beter te begrijpen. Ons een 
juist beeld vormen van het Zuiden is 
erg belangrijk, want jongeren uit het 
 Noorden lijken sterk op jongeren uit het 
 Zuiden: ze luisteren naar dezelfde muziek, 
hebben een gsm, hebben gelijkaardige 
vragen over intimiteit, hebben nood 
aan  vrienden, enz. Het is de context die 
maakt dat ze op het eerste gezicht sterk 
van elkaar verschillen. We stellen vast dat 
mensen gemakkelijk  blijven steken in die 
verschillen, waardoor ze de gelijkenissen 
niet meer zien. 
Maar er zijn ook verschillen die verder 
gaan dan onbegrip, verschillen die leiden 
tot verontwaardiging: het rekruteren 
van kindsoldaten, aanhoudende honger, 
 economische uitbuiting, enz.

34 Voorbeelden van NoordZuidsolidariteit: partner
schappen met Chiro Congo, Chiro Filipijnen, Chiro 
Haïti, enz.; Fimcap; educatief materiaal van Spoor 
ZES, enz.
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Onze neiging is in te ingrijpen, om hen 
maar eens duidelijk te gaan maken hoe 
het moet, om de boel over te nemen en 
onze eigen prioriteiten te stellen. Daar
mee gaan we voorbij aan de ervaringen, 
kennis en kunde van de mensen die daar 
effectief leven. We zien het als een grote 
valkuil om ‘hen’ als minder te beschouwen 
en onszelf op te stellen als meerderen, die 
hen moeten ‘redden’. 
Maar we zijn geen reddende engelen. We 
zijn niets meer dan onze partners in het 

Zuiden. Zij bepalen zelf hun toekomst en 
wij kunnen hen daarin ondersteunen35.

35 Bijvoorbeeld: overzeese partnerorganisaties kunnen 
een project indienen en financiële middelen krijgen 
van het 0,7fonds.

131



Spelen

Zoekwoorden: 
spelen, activiteiten, rodedraad, 
jeugdbeweging, beweging, 
samenwerking, competitie, genieten, 
experiment 

Waarom deze visietekst? 
Spelen, het is inherent aan de Chiro van 
nu verbonden. Spelactiviteiten en spelen 
zijn de rode draad door de hele Chiro
beweging. Toch staan we niet zo vaak 
stil bij de vraag waarom we nu eigenlijk 
 spelen. Voor iedereen is spelen trouwens 
een beetje anders. Wat spelen in de 
Chiro is, daarop probeert deze tekst een 
 antwoord te geven.

Een korte geschiedenis 
van spelen in de Chiro
In de korte Chirogeschiedenis is spelen 
altijd al belangrijk geweest. De visie op 
spelen, afhankelijk van de tijdsgeest, 
bepaalde ook hoe er werd gespeeld en 
welke spelen er gepromoot werden.

• Bij de patronaten diende het spel 
als ontspanning na de activiteiten 
(studiekring, godsdienstonderricht). Op 
het programma stonden dan ook vooral 
gezelschapsspelen en binnenspelen.

• In de naoorlogse tijdsgeest wordt 
het spel vooral belangrijk vanuit de 
elementen ‘buitenlucht’ en ‘beweging’. 
Er komt een gevarieerder aanbod van 
spelen: spelen in het ridderthema 
(Christus Koning), buitenspelen, sporten 
en proeven.

• In de jaren zestig en begin de 
jaren zeventig wordt de Chiro 
maatschappijkritischer en 
democratischer. De Chiro roept haar 
leden op om actief deel te nemen aan 
de maatschappij. 

• Vanaf het midden van de jaren 
1970 stelt de Chiro zich de vraag of 
haar oproep tot maatschappelijk 
engagement niet te ver gaat. Kinderen 
en jongeren komen in de eerste 
plaats naar de Chiro om te spelen, 
niet om op de barricades te springen. 
De Chiro verzoent beide elementen 
door te stellen dat spel de wereld 
kan veranderen. Het maatschappelijk 
belang van spel wordt verwoord 
in de Spelleeflijn. Spel is een vorm 
van maatschappelijke actie. In deze 
periode zien we expressiespelen, 
groepsspelen en spontaan spel, en er 
komt een kritische blik op inkleding: 
welke opvattingen geven we mee? 

• In de jaren tachtig en negentig blijft 
spelen heel belangrijk. De Chiro roept 
op tot een speelse levenshouding, 
waarbij spel verbonden is met 
waardenoverdracht. Die visie wordt 
onder andere centraal gesteld in het 
jaarthema ‘Speel met spel’ (19961997). 
Een aantal deelaspecten van spelen 
worden uitgelicht, bijvoorbeeld spelen 
in de natuur of spelmateriaal. 

132



• In het begin van het nieuwe millennium 
staat spel nog meer dan ooit centraal 
in de Chiro. Toch is spel meer dan iets 
vrijblijvends. De Chiro ziet spelen als een 
fundamentele voorwaarde – een recht – 
om te blijven groeien, om met mensen 
te leren omgaan, om zelfvertrouwen 
te krijgen, enz. Het jaarthema ‘Speel 
goed’ roept op om het spelaanbod en 
het spelmateriaal waarmee we spelen 
goed te kiezen. Het wordt bekeken 
door de bril van vijf aspecten van goed 
spel: experimenteren, fantasie, variatie, 
ruimte en de collectieve beleving.

• Vandaag de dag is Chiro helemaal 
doordrongen van spel. Dat is een 
logische evolutie als je kijkt naar de 
recente ontwikkelingen. Vaardigheden 
ontwikkelen en waarden doorgeven 
blijven – naast samen plezier maken – 
belangrijke aspecten van spelen.

Spelen in een schema
We hebben onze visie, ter  ondersteuning, 
in een schema gegoten. De visie
tekst  bestaat net zoals het schema uit 
twee  delen. Spelen in de Chiro: wat is 
dat en waarom doen we het? En een 
tweede deeltje heeft het over de maat
schappelijke impact van spelen.

We spelen niet zomaar. De kern van 
spelen is plezier. Tijdens je spel wil je je 
amuseren. Spelen is belangeloos en het 
dient op het eerste gezicht geen enkel 
doel, behalve plezier beleven. Spelen is 
pas écht spelen als je er dus van kan 
genieten.

Toch genereert spelen naast plezier nog 
enkele andere positieve ‘neveneffecten’: je 
leert samenwerken en overleggen, je doet 
sociale vaardigheden op, je leert creatief 

zijn, goed te communiceren, enz. Plezier 
beleven blijft echter de kern, de rest is 
 bijzaak en ervaar je quasi onbewust. 
Tijdens het spelen ontwikkel je vaardig
heden en attitudes, soms zonder dat je ‘t 
zelf beseft.

Spelen in de Chiro
Spelen, dat zit in je natuur: iedereen kan 
het. Ook voor de Chiro hoef je dus geen 
speciaal talent te hebben, je mag gewoon 
jezelf zijn en er spelen. Maar in de Chiro 
is het niet zoals elders: het is een unieke 
plek waar de regels op een andere manier 
gemaakt worden en de verbeelding geen 
grenzen kent. We spelen in de Chiro op 
onze manier.

Samen spelen 
Zo gaan we in de Chiro voor het samen 
spelen in groep: ofwel in een grote groep 
(met de hele Chirogroep) of in afdelingen 
op basis van leeftijd. Dat betekent niet 
in de letterlijke zin dat we alleen groeps
spelletjes spelen, maar wel dat ons spelen 
de onderlinge verbondenheid met elkaar 
versterkt.

Speelse houding 
Onder spelen verstaan we in de Chiro 
niet alleen in de strikte zin ‘het 
spel’ op  zondagmiddag maar de hele 
 speelse  manier waarop de Chiro wordt 
 aangepakt: de hele waaier aan Chiro-
activiteiten (waaronder expressie, zot 
doen, dansen, sporten en bewegen), 
de speelse manier van aan Chiro 
doen (momentjes, vergaderingen, 
 vorming, enz.) maar ook experimentele 
( spel ) activiteiten. Spelen in zijn aller
breedste  betekenis dus. Voor de concrete 
invulling van wat spelen allemaal kan zijn, 
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 verwijzen we naar het spelplan.

Spelen als motor van de 
Chirodroom 
Spelen doen we in de Chiro niet zomaar. 
De intrinsieke waarde van spelen (ieder
een kan en mag spelen) is de kern van 
de Chirofilosofie. In het spelen maak je 
je de Chirowaarden eigen: graag zien, 
rechtvaardigheid en innerlijkheid vormen 
de basis voor de manier waarop je met 
anderen omgaat. Voor de Chiro is spelen 
de actieve manier om via onze drie Chiro
methoden onze Chirodroom te verwezen
lijken. Op die manier is spelen nog meer 
een katalysator voor plezier.

De Chirodroom wordt geconcretiseerd 
in drie methoden: de gemeenschaps-
gerichte (G), de intuïtieve (I) en de 
 participatieve methode (P). En dat 
 gebeurt op een actieve manier (spelen 
dus!). 

Gemeenschapsgericht –’ Kom je mee 
spelen?’ 

Door samen activiteiten te doen 
( spelen, tochten, expressie, gesprekken, 
vergaderingen, maaltijden, enz.) waar
bij iedereen zoveel mogelijk zichzelf 
kan zijn, ontdek je dat de andere een 
mens van vlees en bloed is, net als jij. 
Een Chirogroep wordt gemeenschaps
gericht als die openheid een plaats 
krijgt: openheid voor de buitenwereld 
en voor wat anders is, maakt het groep
zijn rijker. We doen dat door te werken 
in vijf afdelingen en de leidingsploeg. 
Wekelijks komen kinderen en jongeren 
samen in een vaste groep. Groeps
vorming staat er centraal. Maar ook elk 
individu heeft zijn plaatsje.

Door te spelen leer je ook jezelf 
 ontdekken en wie je bent in de groep. 
Je leert omgaan met anderen en jezelf 
beter kennen. Het groepsleven in de 
Chiro werking nemen we speels op: we 
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spelen in grote groep, we gaan in groep 
op kamp, enz.

De Chiro mag dan een unieke plek zijn, 
toch staan we niet op onszelf. We zijn 
geen eiland. Met de Chirogroep voelen 
we ons verbonden met de gemeen
schap om ons heen, heel concreet: de 
buurt waarin we wonen en de samen
leving waarvan we deel uitmaken.

In je straat of buurt spelen werkt 
 bevrijdend: iedereen kan en mag  spelen. 
Spelen is een heel toegankelijke  manier 
om mensen te leren kennen. Door ons 
spelen aantrekkelijk te maken voor 
 iedereen zorgen we ervoor dat iedereen 
kan meedoen.

Intuïtief – ‘t Is maar om te spelen!’ 

In wat we doen, willen we kinderen, 
jongeren en onze leiding dingen 
laten beleven. Door zelf te beleven, 
 verander je, leer je bij. Niet alleen door 
op de schoolbanken te zitten of iets 
te  lezen maar ook door het te doen, 
door het te ervaren en te beleven. Het 
zijn  ervaringen waar je als jongere 
of kind je vinger niet op kan leggen, 
maar er eerder achteraf van zegt: wat 
ik daar beleefd heb, daar heb ik veel uit 
 geleerd.

Spelen is eigenlijk vanalles  uitproberen 
met de zekerheid dat het 'maar een 
spel is’. Het is de quasirealiteit of de 
bijnawerkelijkheid. De speelwereld is 
een wereld tussen de realiteit en de pure 
fantasie. Je hoeft er niet alles letterlijk 
of voor waar aan te nemen. Dat zorgt er 
bovendien voor dat je via spelen heel 
wat (nieuwe) ervaringen kunt opdoen. Je 
leert grenzen kennen, van jezelf en van 

de ander.
Door te spelen, willen we kinderen en 
 jongeren ook leren omgaan met dingen 
die niet gemakkelijk zijn:  armoede, 
relaties, anders zijn, enz. Het zijn  thema’s 
die we niet uit de weg gaan. We  kunnen 
zo complementair zijn tegenover de 
beschermende reflex die ouders, 
 opvoeders en de samenleving in het 
 algemeen vaak hebben naar kinderen en 
jongeren, waardoor ze hen afschermen 
van de grotebozemensenwereld.

We vinden het belangrijk, zo niet het 
belangrijkste, dat kinderen en jongeren 
betrokken zijn in het spel. Dat tijdens 
het spelen wat er ook om je heen gebeurt 
even verdwijnt, en er alleen nog maar het 
spel is. ‘Opgaan’ in je spel is bevrijdend, 
het brengt een stevige dosis humor naar 
boven die relativerend werkt.

Daarom moet een spel goed in elkaar 
zitten en is de begeleidingshouding 
 cruciaal36. Zowel bij de begeleidings
houding als bij de speltechniek bestaat 
de truc erin om creatief om te gaan 
met de principes door te gaan  variëren 
en te vernieuwen. Dat zorgt voor 
een  dynamiek die leidt tot het échte 
 spelen voor de Chiro: het spelen waarin 
 leden en leiding in alle vrijheid kunnen 
 genieten en de grenzen van hun kunnen 
 verleggen.

36 De begeleidingshouding vatten we in de Chiro 
 samen in het letterwoord VOWAS. Veiligheid, 
 Observeren, Waarderen, Aanpassen en Stimuleren. 
Speltechnisch bestaat een spel uit de volgende 
elementen (DITMUSA): Doel, Inkleding, Terrein, 
 Materiaal, Uitleg, Spelregels en Aangepast. Je kan er 
speltechnisch mee omgaan, als een checklist, of je 
kan met die elementen gaan spelen (variëren) en zo 
op nieuwe ideeën komen.
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Participatief – ‘Leidster, wat gaan we 
 spelen?’

Ieder kind en iedere jongere heeft 
eigen mogelijkheden, eigen sterke 
en zwakke kanten. Het is belangrijk 
dat iedereen die mogelijkheden kan 
 benutten. Sterker nog: we spreken 
kinderen en jongeren net op die 
 mogelijkheden aan. We zorgen ervoor 
dat iedereen mee verantwoordelijkheid 
opneemt voor het samenleven. Partici
patief werken vraagt een welbepaalde 
manier van begeleiden en werken. 
We observeren wat er bij kinderen en 
jongeren leeft, waarderen wat ze doen, 
stimuleren de keuzes die kinderen en 
jongeren maken en de engagementen 
die ze opnemen. Het opnemen van 
verantwoordelijkheid betekent niet 
voor elke afdeling hetzelfde. We zien 
hier een evolutie: van jongsaf aan 
betrekken we onze leden bij het Chiro
gebeuren, gaandeweg wordt dat meer 
uitgebouwd.

Ook binnen de context van het spelen 
is de participatieve methode belangrijk. 
Zo is er vaak ruimte om spelelementen 
te veranderen, eigen regels te verzinnen 
of bestaande spelregels aan te passen. 
Ook al is het geen kern van de Chiro, toch 
willen we ruimte inbouwen om aan vrij 
spel te doen, waar kinderen zelf kunnen 
beslissen wat ze willen doen. Dat vraagt 
een aangepaste, ondersteunende bege
leidingshouding waarbij spelimpulsen 
 geven en zich inleven in de speelleef
wereld van je leden van cruciaal belang is. 

De kinderen en jongeren van vandaag 
hebben op het eerste gezicht wel 
een grote vrijheid bij het invullen van 
hun vrije tijd. Toch hebben een aantal 

 factoren daarop een invloed: de keuze 
van klasgenootjes, de invloed van de 
peergroup, de voorkeur van de ouders, 
enz. Ook de  keuze voor de Chiro kan heel 
uiteenlopende achtergronden hebben: 
je klasgenoten vertellen elke maandag 
leuke Chiroverhalen, je komt regelmatig 
kinderen in Chirokleren tegen op straat, 
je ouders zijn een rasecht Chirokoppel en 
willen dat zoon of dochterlief dezelfde 
ervaringen opdoet. Welke de reden ook 
is om je aan te sluiten, de Chiro is er in de 
eerste plaats om je te amuseren, om eens 
goed zot te doen, om ‘thuis te komen’ na 
een drukke week. Daarom willen we dat 
kinderen en jongeren bewust kunnen 
en mogen kiezen om te komen spelen 
in de Chiro.

Spelplezier en Chirodroom 
Natuurlijk zullen in één activiteit niet alle 
methoden gebruikt worden, en dat hoeft 
ook helemaal niet. Het gaat erom een 
gevarieerd programma op te stellen. Zo 
zorg je er ook voor dat iedereen aan hun 
trekken komt.

Plezier is onmisbaar. Ook al is er een 
achterliggende extra dimensie aan 
 spelen, als je geen plezier beleeft, dan 
ben je niet meer aan het spelen. Als je 
spelactiviteiten bewust afstemt op de 
Chirodroom en de methoden heb je meer 
kans op spelplezier. Maar het werkt ook 
andersom. Minder leuke dingen maak 
je al spelend weer tof: een vervelende 
schoonmaakbeurt wordt bijvoorbeeld al 
snel een schoonmaakspel.

Door je bewust te worden van hoe ons 
spel de Chirodroom kan realiseren, krijg 
je inzicht in het plezier en het waarom 
van spelen. Vorming volgen maakt je 
meer bewust van de Chirowaarden. Door 
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een spel te kaderen, wordt de impact van 
spelen met een achterliggende bood
schap nog sterker.

Een speelse manier 
van leven

Een speelse droom 
Spelen is niet alleen voor mensen die nog 
in de Chiro zitten of die jong zijn (ook 
al vinden veel mensen van wel). Door 
speels in het leven te staan, pimp je 
alledaagse dingen tot fijne momenten en 
word je uitgedaagd om moeilijkheden op 
een creatieve manier aan te pakken. Want 
je kunt van alles een spel maken. Een 
doodgewone maaltijd wordt plots een 
feestelijk diner en de jaarlijkse familie 
uitstap krijgt een avontuurlijke tint als 
het een onverwachte dropping wordt. 
Het spel geeft je de kans om los te komen 
uit je vastgeroeste denkpatroon, wekt 
 verwondering op en schept ruimte waar 
nog veel kan en niet alles moet.

Met ons spelen hebben we een impact 
op de maatschappij: mensen die geleerd 
hebben dat een spelrealiteit maakbaar 
en veranderbaar is, zien de samenleving 
meer als veranderbaar. Als je in het spel 
geleerd hebt dat jouw inbreng het ver
schil maakt, dan sterkt dat ook het ver
trouwen dat je wel degelijk een verschil 
kan maken.

Tussen droom en daad 
Toch is het niet zo eenvoudig als het 
klinkt. Niet iedereen die ooit in de Chiro 
zat, is automatisch met een speelse 
kijk op de wereld gezegend. Spelen 
in alle  vrijheid staat zelfs onder druk 
en we  merken dat bepaalde drempels 
het  moeilijk maken om iedereen in 
onze maatschappij te betrekken in ons 
 speelplezier.

We moeten dus blijven ijveren voor 
voldoende speelmogelijkheden en 
 spelplezier. En we zouden de Chiro niet 
zijn als we dat niet deden, want Chiro: 
da’s spelen!
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Sponsoring

Zoekwoorden: 
sponsoring, fondsenwerving, giften, 
bedrijven, evenementen, wederdienst
Bron: Chiroraad 18 / doc. 22 
(beheersgroep Chiro) 

Hoe verhoudt de Chiro zich tegenover 
sponsoring? Bedrijven ‘promoten’ om 
in ruil gratis goederen of diensten te 
 verkrijgen, op welke manier past dat 
 binnen de Chirovisie? 

De Chiro vertrekt zowel van haar 
Chirodroom37 als van de leefwereld 
van kinderen en jongeren. Marketing 
maakt elke dag deel uit van het leven 
van  kinderen en jongeren, en sponso
ring is onze Chirogroepen niet vreemd. 
Op meerdere niveaus komt de Chiro in 
aanraking met sponsoring. De meeste 
lokale Chirogroepen werken met tal 
van sponsors bij de organisatie van hun 
 evenementen. Ook met de kaderwerking 
van Chirojeugd Vlaanderen willen we 
vaak grootse dingen realiseren. Onze 
eigen middelen laat dat echter niet 
 altijd toe. We streven er immers naar de 
 inschrijvingsprijs laag te houden. 

Soms komen mensen tot de vaststel
ling dat projecten in de huidige vorm 
 moeilijk te realiseren zijn zonder steun 
van  externe partijen. Dat betekent niet 
dat we onze projecten niet zouden 
kunnen  verwezenlijken, maar wel dat 
er  vervelende keuzes gemaakt  moeten 
 worden. Keuzes bemoeilijken het 
 realiseren van de Chirodroom. Als er voor 

37 chiro.be/chiromissie

het realiseren van de Chirodroom geld 
tekort is, kan er gekeken worden naar 
 sponsoring. En ook dat is helemaal oké, 
maar er zijn bepaalde voorwaarden. 

Niet alle producten of manieren waarop 
sommige bedrijven werken en  beelden 
die door/voor promotie gecreëerd 
worden, vinden een plaats in onze 
Chirodroom. Producten, de productie
wijze, het imago van een bedrijf en hun 
marketingmethoden kunnen botsen 
met het waardenkader van de Chiro. De 
Chiro kiest er daarom voor om sponsoring 
maar beperkt toe te laten bij nationale 
projecten, namelijk onder duidelijke 
voorwaarden die stroken met onze visie. 
Deze tekst zal de Chiro versterken om dat 
consequent te doen. 

Sponsoring is binnen en buiten de 
Chiro een bewogen topic. We zijn een 
gesubsidieerde jeugdwerkorganisatie 
en moeten ons altijd bewust zijn van de 
manier  waarop we met partners naar 
buiten treden. Daarom moeten we er zeer 
 omzichtig en doordacht mee omgaan. 
Als we meer middelen verwerven via 
sponsoring kan dat de overheid doen 
 besluiten dat we met minder subsidies 
verder  kunnen. 

In het aannemen van sponsoring liggen 
er ook kansen. De extra middelen laten 
de Chiro toe om projecten met succes 
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te organiseren. Op lokaal niveau kan 
een groep haar netwerk versterken door 
met lokale handelaren in zee te gaan. 
Door hulp van sponsoring kan hun fuif 
een geslaagde kasactie worden. Op 
kader niveau laat sponsoring ons onder 
meer toe om de inschrijvingsprijs laag 
te houden, zonder al te veel in te boeten 
op onze grootse engagementen. Op de 
Dag van de Jeugdbeweging zouden de 
ontbijt acties niet op dezelfde manier 
mogelijk zijn zonder de sponsoring. 

Wat is sponsoring?
Onder sponsoring verstaan we het 
 verkrijgen van materiële of financiële 
steun, waarvoor de Chiro als wederdienst 
een vorm van promotie verschaft. Met 
die beschrijving kunnen we de volgende 
types onderscheiden:
• Financiële sponsoring (met 

wederdienst): in dat geval krijgt 
de Chiro een geldbedrag van een 
(non)profitorganisatie of bedrijf. Als 
wederdienst maakt de Chiro reclame, 
vermelden we de naam van het bedrijf, 
nemen we het logo op in drukwerk, 
enz. Financiële ‘sponsoring’ zonder 
wederdienst is een gift (en dat valt niet 
onder de visietekst over sponsoring).

• Materiële sponsoring: 
• Materiele sponsoring ZONDER 

wederdienst: de Chiro krijgt van een 
bedrijf goederen (met of zonder 
logo/reclame op). Van de Chiro 
wordt in dit geval geen wederdienst 
verwacht, behalve dat het materiaal 
gebruikt wordt dat ter beschikking 
gesteld werd. 

• Materiele sponsoring MET 
wederdienst: we gebruiken in dat 
geval niet alleen het materiële goed 
dat we gesponsord krijgen, maar de 
partner vraagt ook wederdiensten.

• Dienstverlenende sponsoring: 
• Dienstverlenende sponsoring 

ZONDER wederdienst: een bedrijf 
verleent de Chiro een dienst maar 
de Chiro betaalt daar niet voor. De 
dienstverlening wordt enkel gebruikt.

• Dienstverlenende sponsoring MET 
wederdienst: een bedrijf verleent de 
Chiro een dienst en vraagt daarnaast 
een extra naamsvermelding of 
wederdienst. 

Als de Chiro financieel ondersteund 
wordt maar er wordt geen wederdienst 
verwacht in de vorm van publicatie, dan 
spreken we van giften of subsidies. Daar
over gaat deze visietekst niet. 

Waarom en hoe kunnen we 
sponsoring aannemen?
De Chiro vindt het positief als een bedrijf 
een nuttig product op de markt brengt, 
dat ontwikkelt, sterk maakt, promoot, 
 verkoopt en doet groeien. De Chiro biedt 
zelf een ‘product’ aan en probeert het 
zo sterk mogelijk te maken en zo goed 
mogelijk te ‘verkopen’. Ook Pimento, 
onze Chirohuizen en De Banier streven 
naar kwaliteit, groei en ontwikkeling. De 
Chiro probeert daarom ‘de markt’ positief 
te benaderen. Daarvoor is onder meer 
 promotie nodig. Wie een goed product 
heeft, moet met andere woorden ook 
investeren in promotie. Iets sponsoren is 
voor bedrijven een logische stap in die 
promotie. 

De markt benaderen doen we vanuit 
onze visie. Daarbij houden we rekening 
met anderen en beschouwen we hen niet 
als middel38. Zo hebben we geen plaats 

38 chiro.be/spiegeltekstgraagzien
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voor kinderarbeid of uitbuiting in het 
algemeen. We werken participatief en 
proberen onszelf niet te versterken ten 
koste van zwakkeren. We streven naar een 
leefbare, vredevolle aarde voor iedereen39. 
Ondernemingen die onze waarden niet 
delen, kunnen we vanuit onze visie ook 
niet promoten. 
We zijn ons ervan bewust dat sponsoring 
of partnerships met bepaalde  bedrijven 
en organisaties ons imago naar de 
buiten wereld én naar onze eigen leden 
kunnen beïnvloeden. Dat houden we in 
ons achterhoofd bij het aanvaarden van 
sponsoring. 

39 chiro.be/spiegeltekstrechtvaardigheid  
 duurzaamheid

We streven er in eerste instantie naar als 
kader (nationale ploegen, verbonden en 
gewesten) om het goede voorbeeld te 
geven, met het oog op het imago van de 
Chiro bij het verschaffen van een weder
dienst. Opsommen met welke bedrijven 
of types organisaties we wél willen sa
menwerken en met welke niet is echter 
onbegonnen werk. We rekenen daarom 
op het ‘gezond verstand’ van kader
medewerkers die zich bij het aangaan 
van sponsordeals automatisch de vraag 
 moeten stellen: gaat dit bedrijf niet in 
 tegen de Chirovisie?
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Chiro in de stad

Zoekwoorden: 
stad, stadsbril, grote steden, 
middelgrote steden, labofunctie, 
laboratorium , stadsvlucht, 
maatschappelijk kwetsbaren, migratie
Bron: stadswerkingen, cel continuiteit 
en stad
Eerste versie: 2010
Update: april 2015

Inleiding
Chiro is in de stad ontstaan, maar heeft 
het er nu al een tijd moeilijk. De stads
vlucht van de jaren 80 leidde tot steden 
die samengesteld waren uit buurten met 
voornamelijk ouderen, maatschappelijk 
kwetsbaren en mensen met een migratie
achtergrond. De anonimiteit van de 
grootstad werd sterker, de netwerken in 
de buurten brokkelden af.

Vandaag de dag zien we dat de klassieke 
stadsvlucht grotendeels tot zijn einde is 
gekomen. Jonge gezinnen met  kinderen 
gaan niet meer per se in huizen met 
 tuinen buiten de stad wonen, maar kiezen 
er bewust voor om in de stad te blijven 
wonen.
We zien nog altijd dat vele gezinnen 
niet vertrouwd zijn met het concept 
van jeugdbewegingen of niet genoeg 
draagkracht hebben om vrijwillige jeugd
bewegingen te dragen. Aandachtig 
zijn opdat de Chiro een weerspiegeling 
is van haar buurt en de bijbehorende 
 diversiteit40 is een uitdaging die enige 
draagkracht vereist.

40 De Chirovisie op diversiteit vind je in deze bundel en 
op chiro.be/infovoorleiding/diversiteit/chirovisie.

De migratie naar België maakt dat grote 
steden divers bevolkt worden. Daarin zien 
we als beweging geen problemen maar 
kansen. We willen een vrijetijds aanbod 
creëren voor iedereen, waar ieders 
 eigenheden erkend worden en een plaats 
 krijgen. Simpelweg omdat ieder kind, 
iedere jongere dat verdient.

Er is de voorbije jaren veel over Chiro in 
de stad geschreven, nagedacht en in de 
praktijk gebracht. Met succes, want Chiro 
in de stad bestaat nog altijd. Maar het 
blijft een topic dat onze aandacht vereist.

Nu willen we opnieuw de opties voor 
de toekomst vastleggen, zodat iedereen 
die met Chiro in de stad begaan is een 
 houvast heeft. Maar ook niet meer dan 
dat. We willen een kader creëren dat 
 richtinggevend is voor de stadswerking, 
maar dat ook ruimte laat om te werken 
volgens de lokale realiteit.

Definitie stadsgroep 
en stadswerking
Als we het hebben over een stads
groep bedoelen we alle groepen in 
een  stedelijke context. Groepen in de 
stad worden in meer of mindere mate 
 geconfronteerd met een combinatie van 
factoren gelinkt aan de stedelijke context 
en die het opzetten van een Chirowerking 
bemoeilijken.
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In deze visietekst richten we ons specifiek 
op de drie steden waar een stadswerker 
aanwezig is: Brussel, Gent en Antwerpen.
In die drie grote steden is er rond de 
stadsgroepen een stadswerking ge
groeid. Zo’n stadswerking richt zich 
vooral op de groepen die in meerdere 
mate met de problemen geconfron
teerd worden. Daarvoor hebben zich in 
 iedere stad  vrijwilligers georganiseerd, 
ze  hebben er structuren opgericht en 
acties onder nomen om de stadsgroepen 
te  ondersteunen. Dat is mogelijk dank
zij de  concentratie van groepen in die 
steden. In de drie grootsteden konden 
we, onder meer dankzij financiële onder
steuning vanuit de stad, beroepskrachten 
 aanstellen om de stadswerking te onder
steunen.

Groepen in landelijke gebieden en mid
delgrote steden zitten niet vervat in de 
definitie, maar kunnen ook geconfron
teerd worden met vergelijkbare factoren 
die het opstarten of in stand houden van 
een Chirowerking bemoeilijken. De stra
tegie om stadsgroepen te ondersteunen, 
is dan ook voor een deel toepasbaar op 
groepen in buurten in landelijke gebie
den en middelgrote steden.

Stadsvisie en opdracht

Onze stedendroom
Als we met onze Chirobril naar de 
stad kijken, dan bouwen we aan een 
stad op mensenmaat, waar sociale 
 contacten en het sociale weefsel weer in 
 belang  toenemen. Een stad met wijken 
 waarbinnen een sterk sociaal weefsel 
alle kansen krijgt om te groeien. Een stad 
waar diversiteit een evidentie wordt en 
waarin interculturaliteit als troef wordt 

uitgespeeld. Een stad, kortom, waar alle 
kinderen en jongeren welkom zijn en 
kansen krijgen. Een stad die bovendien 
kindvriendelijk is met aandacht voor de 
leefwereld, noden en belangen van alle 
kinderen en jongeren in alle wijken, en 
met aandacht voor woonruimte, speel
ruimte en mobiliteit. Waar werk gemaakt 
wordt van meer verdraagzaamheid ten 
opzichte van kinderen en jongeren (men
tale ruimte). We bouwen aan een stad 
waar mensen geloven in de kracht van 
vrijwilligers om die droom waar te maken.

We vinden dat de jeugdbewegings
methode nuttig is, ook voor jongeren in 
de stad.
Omdat we via spel en dus niet 
commerciële activiteiten kinderen en 
jongeren kansen geven om zichzelf te 
ontplooien hun eigen mogelijkheden te 
ontdekken en ervaringen op te doen.
Omdat we hen via spel en activiteiten 
leren samenleven met anderen, ongeacht 
hun sociale of culturele achtergrond, 
ongeacht hun fysieke of intellectuele 
capaciteiten.
Omdat we een belangrijke actor kunnen 
zijn in het versterken van het sociaal 
 weefsel in buurten.
Omdat we jonge mensen de kans geven 
zich vrijwillig te engageren om het hele 
jaar door een continu, (Nederlandstalig) 
activiteitenaanbod aan te bieden in en 
met een ploeg waar kinderen en jongeren 
zich goed/thuis kunnen voelen.

Opdracht
Chiro is aanwezig in de stad omdat daar 
veel kinderen en jongeren wonen, vaak 
kinderen en jongeren die uitgesloten 
zijn van vele vrijetijdsvoorzieningen. 
Maar ook omdat we een bijdrage willen 
leveren om het sociaal weefsel in de stad 
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te  herstellen. We zien de complexiteit en 
de diversiteit van de stad daarbij als een 
kans. De stadswerking moet Chiro in de 
stad mogelijk en makkelijker maken door 
werk te maken van randvoorwaarden 
en door de Chirogroepen rechtstreeks 
te ondersteunen. Die randvoorwaarden 
 kunnen gaan van een vriendelijke beleids
context met goede subsidiereglementen 
tot voldoende leiding tot het uitbouwen 
van een goed netwerk. Het gaat daarbij 
niet noodzakelijk om  groepen die aan 
het standaardmodel voldoen. Het gaat 
om groepen die zich inschrijven in het 
ideeën goed van de Chiro, maar zich 
 kunnen aanpassen aan de realiteit van de 
stad.

De grote steden

De stadswerking  
in de grote steden
De stadswerking kan bestaan uit de 
ploegen (stuurgroepen, stadsploegen, 
gewest(en) en verbond) die in één stad 
samen de ondersteuning van en  werking 
voor de stadsgroepen organiseren. In 
elke stad kan die werking een eigen 
invulling krijgen. Ze wordt in de eerste 
plaats gedragen door vrijwilligers, maar 
wordt in de grote steden ondersteund 
door beroepskrachten van Chirojeugd 
Vlaanderen.

De functies van de stadswerking

De stadswerking vervult minimaal de 
volgende drie functies.

Het sturen en uitwerken van een 
 overkoepelende stadswerking

De stadswerking maakt de  inhoudelijke 
keuzes voor Chiro in hun stad. Ze 
 vertrekken daarbij van een overzicht van 
de stad, de kansen en problemen, de 
situatie van de groepen, enz. Zo stellen 
ze een plan op voor de stad op korte 
én  lange termijn. Ze stellen daarbij vast 
welke speler in de stadswerking welke 
rol moet opnemen (ook voor beroeps
krachten). Op gezette termijnen en bij 
nieuwe ontwikkelingen wordt het plan en 
ieders rol bijgestuurd.
Een aantal inhoudelijke keuzes zijn 
 bijvoorbeeld acties uitwerken en 
 opzetten voor bekendmaking en 
leidings werving, netwerk opbouwen, 
stand punten in jeugdbeleid innemen, 
 experimenten uitbouwen, enz.

Het specifiek ondersteunen van individuele 
groepen 

Individuele groepen ondersteunen is ook 
een zaak van vrijwilligers. Zeker als je het 
aantal en de graad van moeilijke situaties 
in kaart brengt, kun je stellen dat dat niet 
nodig is. Op zoek gaan naar de juiste vrij
willigers en ploeg om dat te doen en hen 
daarin vormen en ondersteunen, is dan 
ook heel belangrijk. Het moet ook dui
delijk zijn dat we van hen geen  mirakels 
verwachten.

Het sturen en ondersteunen van de beroeps-
krachten die ook hen moeten ondersteunen. 

Beroepskrachten spelen een grote rol in 
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de grote steden en ze moeten kort op de 
bal kunnen spelen. Belangrijke  keuzes 
in hun werking worden echter door 
 vrijwilligers genomen. Moet de onder
steuning van een bepaalde groep inten
ser of kan ze beter stopgezet worden? 
Is een  bepaalde structurele vertegen
woordiging belangrijk genoeg om op te 
nemen? Wat moet er voor die extra taken 
geschrapt worden? De stadswerking 
neemt die inhoudelijke keuzes.
Naast inhoudelijke keuzes is er ook de 
persoon van de beroepskracht. Net zoals 
van verbondsleiding en commissie
voorzit(st)ers verwachten we van de 
voorzitters van de stadswerking dat ze de 
beroepskracht(en) aansturen.

Het is aan elke stadswerking om te 
 zoeken naar de beste structuur 
 daarvoor.

Mogelijke spelers in de 
stadswerking
Gewest(en)

Van gewesten in de grote steden 
 verwachten we dat ze in de eerste plaats 
de gewone rol van een gewest opnemen. 
Dat ‘groepen leren kennen en onder-
steunen’ daarin een belangrijke rol 
speelt, hoeft geen betoog. Om te kunnen 
inspelen op de noden van stadsgroepen 
moet je echt moeite doen om je relatie 
met hen op te bouwen.

Ten tweede verwachten we dat het ge
west een band opbouwt en  samenwerkt 
met de stadswerking. Dat kan gaan van 
overleg tot er volledig in  meestappen.

Een stad hoeft niet noodzakelijk in één 
gewest te liggen. Eén gewest per stad 
biedt het voordeel dat de groepen elkaar 

zowel in een jeugdraad of op stedelijke 
activiteiten zien, als op gewestelijke. 
 Bovendien krijg je veel meer een over
zichtelijke situatie, zowel binnen de 
Chiro over de hele stad, als voor externe 
partners zoals de stedelijke (en vaak sub
sidiërende) overheid. Een nadeel kan zijn 
dat je geen ‘sterkere’ groepen in je gewest 
overhoudt om de werking mee te dragen.
Het is vooral belangrijk om te zorgen dat 
de gewestindeling voor groepen, stads
werking, gewest en stad zo werkbaar 
mogelijk is.

Verbonden

Verbonden nemen mee verantwoorde-
lijkheid op voor de stadsthematiek.

In de eerste plaats wil dat zeggen dat 
een verbond mee verantwoordelijkheid 
draagt voor het functioneren van een 
stadswerking. In zekere zin kun je die 
beschouwen als een van zijn gewesten. 
De rol van de stadsberoepskrachten is 
daarbij aanvullend.

In de tweede plaats geven verbonden 
dezelfde ondersteuning aan stads
gewesten als aan andere gewesten. Ook 
daar is ondersteuning van de TILwerking 
en voor de normale gewestvragen iets 
voor het verbond.

Ten slotte is er tussen stadswerking en 
verbond een wisselwerking. Zo kan het 
verbond ervaringen opdoen die hen 
kunnen helpen bij het ondersteunen van 
andere groepen en gewesten en kunnen 
ze klanken van de stadswerking mee
nemen naar andere fora. In dat opzicht 
zijn er goede ervaringen met mensen 
die in meerdere ploegen zitten, zoals een 
verbondsvrijwilliger in de stadswerking of 
omgekeerd.
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De stadsploeg

De stadsploeg is een ploeg van vrij
willigers die zich bezighoudt met het 
 ondersteunen – in de breedste zin van 
het woord – van Chirogroepen in de stad. 
Die ondersteuning kan rechtstreeks of 
onrechtstreeks (via de beroepskrachten) 
plaatsvinden. Die ploeg kan bestaan 
uit vrijwilligers uit de gewesten, Chiro
groepen in de stad of zelfs ‘gewone’ 
inwoners van de stad met een hart voor 
Chiro. Uitzonderlijk valt de stadsploeg 
volledig samen met het verbond of met 
het gewest.

De stadsploeg houdt zich enerzijds bezig 
met het opbouwen en verspreiden van 
expertise bij het uitwerken van concrete 
acties om de Chirogroepen in de stad 
bekend te maken, te ondersteunen, te 
versterken.
Anderzijds is het ook de stadsploeg 
die – dikwijls in  samenwerking 
met de  beroepskracht – de 
vertegenwoordigings vergaderingen 
en contacten met partnerorganisaties 
opvolgt.
Tot slot bewaakt de stadsploeg – 
 eventueel samen met het verbond – op 
zowel korte als lange termijn de visie 
op Chiro in hun eigen stad.

Beroepskrachten

De stadswerk(st)er ondersteunt in de 
eerste plaats de vrijwilligers van de 
stadswerking, zodat zij de groepen in 
brede zin kunnen ondersteunen. Daarbij 
houden ze mee de verschillende organen 
van de stadswerking op de hoogte. Ze 
bewaren het overzicht en geven mee aan 
waar de noden zitten. Ze geven meer 
ondersteuning bij wat minder goed 
functioneert binnen het complex van de 
stadswerking.

De stadswerk(st)ers moeten de groepen 
 minstens kennen en die moeten hen 
kennen. Ze moeten aanspreekbaar zijn 
voor de groepen.
Ten opzichte van stadsgewesten legt 
de beroepskracht de nadruk op onder
steuning bij SOM. Het ondersteunen bij 
de gewone TILwerking wordt in de eerste 
plaats opgenomen door het verbond, 
zoals bij andere gewesten.
Met het verbond legt de stadswerk(st)er 
minimaal een link. Daarbij letten we erop 
dat het aantal structurele vergaderingen 
niet te veel stijgt en dat ook vrijwilligers 
die band kunnen opnemen.
Voor de nationale werking  vormen 
de stadswerk(st)ers de ‘levende 
stads paragraaf’. Zij houden ons de 
spiegel voor van de realiteit van de 
 stadsgroepen en brengen hun  expertise 
in op  verschillende terreinen. Ze 
 vormen een geïntegreerd deel van het 
beroepskrachten team.

De stadswerk(st)er neemt daarnaast 
heel wat taken op binnen de acties van 
de stadswerking. Welke en in welke 
mate, dat wordt continu besproken en 
beslist met het sturende deel van de 
stads werking, binnen het kader dat de 
 beweging gecreëerd heeft.
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Chiro in stedelijke context: 
veranderingsfactoren

Zoekwoorden: 
stad, veranderingsfactoren, labo, 
experimenten
Bron: Chiroraad 20192020 / doc. 28

De samenleving is voortdurend in 
 verandering. Als we als beweging niet 
op zoek gaan naar manieren om met 
die  verandering om te gaan, dreigen er 
vroeg of laat Chirogroepen te verdwijnen. 
De Chiro wil alle kinderen en jongeren 
de kans geven om deel te nemen. Dat 
 betekent dat we onder andere voldoen
de aanbod – en dus Chirogroepen – 
 realiseren. We willen een afspiegeling zijn 
van de buurt, maar ook die buurten zijn 
onderhevig aan verandering. We moeten 
dus met die veranderingen aan de slag 
gaan.

De geografische 
grenzen voorbij
Maatschappelijke tendensen en 
 veranderingen ontwikkelen zich vaak 
eerst in  steden, waarna ze verder door
sijpelen in de bredere samenleving. Die 
‘stedelijke uitdagingen’ beperken zich 
dus niet langer tot de geografische 
stads grenzen. Ook in dorpen of ‘landelijk 
gebied’ komen ze voor. Daarom  spreken 
we hier niet langer over ‘ stedelijke’ 
 uitdagingen of factoren maar over 
‘ veranderingsfactoren’.

Elke groep kan dus in aanraking komen 
met die veranderingsfactoren. Enkele 
voorbeelden:
• Migratie beperkt zich niet tot de 

steden. Ook in dorpen vestigen zich 
nieuwkomers of zijn er opvangcentra 
(denk aan Scherpenheuvel, Arendonk of 
Broechem).

• Ook in dorpen wonen er gezinnen in 
kansarmoede.

• 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  veranderingsfactoren om te gaan. 
De stadsgrenzen en de aanwezigheid 
van een stadswerker bepalen niet 
langer de ondersteuning die groepen 
krijgen.  Omgaan met veranderings
factoren  belangt de hele beweging 
aan. Het Chirokader is een onmisbaar 
deel in het weerbaar maken van onze 
Chirogroepen in het omgaan met 
veranderings factoren. Elk gewest, elk 
verbond en elke coredi speelt een rol in 
die ondersteuning. Via een  wisselwerking 
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tussen gewesten,  verbonden, coredi’s 
en stadswerkingen kunnen 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. Verbonden, 
gewesten,  coredi’s en beroepskrachten 
kunnen hun  ervaringen in dat verband 
delen met de stadswerking en elkaar. 
Zo hebben de stadswerkingen en het 
kader een zicht op welke veranderings
factoren er een rol spelen in de  beweging 
en kunnen zij daarmee aan de slag 
gaan. In die wisselwerking hebben alle 
 actoren de  verantwoordelijkheid om die 
veranderings factoren te signaleren. Hoe 
dichter je een lokale groep opvolgt, hoe 
belangrijker je signaalfunctie. 

De stad als toekomstlabo
Als beweging willen we ook de  kansen 
zien die die veranderingsfactoren 
met zich meebrengen. We willen de 
 uitdagingen aangrijpen om te experi
menteren en onszelf blijvend in vraag te 
stellen. Zo blijven we relevant in een snel 
veranderende samenleving en kunnen we 
verder bouwen aan een Chiro voor alle 
kinderen en jongeren. De stad vormt een 
ideaal terrein om zulke experimenten op 
te zetten aangezien het regulier Chiro
model daar vaker onder druk komt te 
staan. De stad biedt dus kansen om onze 
Chirowaarden en methoden te vertalen 
naar andere contexten. Op die manier 
kunnen we oplossingen en alternatieven 

ontdekken en inspelen op noden van 
kinderen en jongeren in hun vrijetijds
beleving vandaag de dag. De visietekst 
over experimenten in de Chiro gaat 
 dieper in op hoe zo’n experiment vorm 
kan krijgen en wat onze toetssteen is voor 
experimenten.

Enkele voorbeelden van experimenten:
• Spelletjes aanpassen aan kleine of 

drukke speelruimte. 
• De uitrol van Iedereen Mee Op Kamp 

over heel Vlaanderen en Brussel
• 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 beroeps
kracht stimuleert het opzetten van 
 experimenten. Het samengaan van de 
aanwezigheid van zoveel veranderings
factoren, veel  verschillende partners 
en een door de stad gesubsidieerde 
beroepskracht maakt dat de stad de 
ideale experimenteer ruimte blijft. Maar 
we willen ons niet beperken tot de stad. 
Ook buiten de steden kan er heel wat 
geëxperimenteerd worden. Via de wissel
werking tussen stadswerkingen, coredi’s, 
gewesten en verbonden kunnen we de 
kennis en ervaringen verspreiden in de 
hele beweging.
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Taal

Zoekwoorden: 
taalbarrière, communicatie, Chirotaal 

Drempel of kans?

Als Chirogroep is het goed om stil te staan 
bij de drempels die ervoor zorgen dat 
Chiro niet voor iedereen zo toegankelijk is 
als we willen. Taal is zo’n drempel.

Maar het is even goed om als Chirogroep 
stil te staan bij de kansen die je wel kunt 
aanreiken. En jawel, taal is zo’n kans. Een 
goede beheersing van het Nederlands 
is nu eenmaal belangrijk om te kunnen 

deelnemen aan de maatschappij. Meer 
en meer zijn anderstalige ouders zich 
bewust van het belang van participatie en 
de rol die het Nederlands daarin speelt. 
Anderstalige kinderen komen op school 
al in contact met het Nederlands, maar 
minder of zelfs niet tijdens hun vrije tijd. 
De Chiro is een vrijetijdsbesteding waar 
kinderen op een ongedwongen manier 
hun Nederlands kunnen oefenen. Een 
groot voordeel is dat het Nederlands in de 
Chiro geen ‘moet’taal is: kinderen moeten 
het niet spreken om punten te behalen. 
Ze worden er ook niet op de vingers 
 getikt als ze een fout maken. Nederlands 
is in de Chiro een ‘speel’taal: een taal die 
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kinderen willen spreken om samen te 
kunnen spelen.

Veel kinderen en jongeren in Vlaanderen 
en Brussel groeien op in een gezin waar 
een andere taal wordt gesproken dan het 
Nederlands. Nederlands is voor hen vaak 
pas een tweede, soms derde taal. In de 
Chiro willen we alle kinderen een plaats 
geven. Of ze nu verlegen zijn of net heel 
sociaal, vlot Nederlands spreken of die 
taal nog niet volledig machtig zijn. Taal 
mag volgens ons geen reden zijn om 
 kinderen niet bij je Chirogroep te vragen.

Anderstalige kinderen in je Chirogroep 
is een uitdaging, zowel voor de kinderen 
als voor de leiding. Kinderen kunnen 
pas onbezorgd spelen als ze zich veilig 
voelen. Dat is niet eenvoudig als je niet 
begrijpt wat de leiding allemaal vertelt en 
wat er om je heen gebeurt. Om nog maar 
te zwijgen van die gekke Chirowoorden 
als ‘formatie’, ‘bivak’ of ‘rakwi’.

Kan je leiding zijn als je weinig Neder
lands spreekt? Het lijkt een moeilijke 
opgave. Langs de andere kant is er 
waarschijnlijk geen betere manier om 
Nederlands te oefenen dan week in 
week uit met Nederlandstalige kinderen 
en jongeren te spelen. Maak binnen de 
 leidingsploeg goede afspraken, zorg voor 
een duidelijke taakverdeling (speluitleg 
is moeilijk, materiaal klaarleggen kan 
wel) en evalueer regelmatig wat lukt en 
niet lukt. Stap voor stap komt het dan 
wel helemaal in orde. De leidingskring 
kan een moeilijke opgave zijn. Probeer 
als groepsleiding discussies zo gestruc
tureerd mogelijk te laten verlopen, laat 
iedereen een voor een aan het woord. Dat 
zal ook de kwaliteit van jullie vergadering 
ten goede komen.

149



Vorming

Zoekwoorden: 
vorming, ontwikkeling, 
persoonlijkheid, kadervorming, 
Chiromethoden 

Waarom een ‘Chirovisie 
op vorming’
In een beweging is het nodig om 
 geregeld eens stil te staan bij deel
aspecten van je werking. Vorming is een 
belangrijk element in de ondersteuning 
van Chirogroepen. De commissie  Vorming 
acht de tijd rijp om er nog eens bij stil 
te staan: wat bedoelen we juist met 
vorming, wat willen we ermee bereiken, 
hoe willen we dat vorming in de Chiro 
georganiseerd wordt en waaraan herken 
je dat dan?

In een visie op vorming willen we die 
dingen scherp stellen. Maar een visie is 
niet iets dat gebetonneerd ligt voor de 
komende eeuw. We hebben dus geens
zins de bedoeling een bijbel of wettekst 
vast te leggen die onze werking mogelijk 
verstart. Met deze visie zijn we wel op 
zoek naar een handvat voor al wie in 
de Chiro cursussen begeleidt, naar een 
instrument om veranderende tendensen 
aan te toetsen, naar een referentie om 
discussies over vorming te verdiepen en 
te verrijken, naar een hulpmiddel om aan 
externen duidelijk te maken hoe we in de 
Chiro vorming benaderen.

Heel concreet denken we dat een 
 krachtige visietekst op vorming zijn 

plaats kent in de inleiding van iedere 
begeleidings bundel, op onze site, in 
de instrumenten waarmee we onze 
kaderploegen aansturen bij hun taken, 
als  inleiding bij het thema ‘vorming’ in 
de  beleidsnota en in de boekentas van 
 iedere vrijwilliger of beroepskracht die de 
Chiro vertegenwoordigt op een lokaal, 
bovenlokaal of nationaal forum waar 
vorming aan bod komt.

Wat bedoelen we in deze 
tekst met vorming? 

Chiro beleven vormt je altijd
De Chiro vormt je sowieso. Wie Chiro 
beleeft op zondag en op kamp steekt heel 
wat op en ontwikkelt zijn of haar persoon
lijkheid. Maar met vorming in deze tekst 
bedoelen we doelbewuste, methodisch 
georganiseerde groepsmomenten van 
vorming, of meer bepaald: kadervorming.

We bedoelen eigenlijk 
kadervorming
Volgens de Vlaamse definitie gaat het 
hier eigenlijk over ‘kadervorming’: 
 vorming aan de leden van de organi
satie die  verantwoordelijkheid dragen. 
In ons geval gaat het dus over leiding 
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die zich  wekelijks en op kamp inzet om 
Chiro waar te maken in Chirogroepen, 
én om gewest, verbonds en nationale 
kadermedewerkers die de werking van 
onze ondersteuningsstructuur mee vorm 
geven en waarmaken. Toch spreken 
we in de Chiro van ‘vorming’ omdat het 
prefix kader- uit de Vlaamse definitie 
verwarrend kan zijn, aangezien wij onze 
ondersteunings structuur ook kader 
 noemen.

Andere vormen van ‘vorming’
Volgens de Vlaamse definitie wordt 
‘vorming’ opgezet voor de leden van de 
organisatie, leden die geen dagelijkse 
 verantwoordelijkheid nemen. Bijvoor
beeld: een jeugdhuis zet een vormings
avond op over ‘gebruik van nieuwe 
media’ voor alle geïnteresseerde leden 
en  misschien ook nietleden. Of nog: 
een  ketileider programmeert voor zijn 
 afdeling op zondag een vormend ketispel 
van Spoor ZES over NoordZuid en solida
riteit. We hebben het in deze visie dus ook 
níét over dat soort vorming in de Chiro.

Uitzondering: 
preleidingsvorming benaderen 
we ook als kadervorming 

In datzelfde opzicht is Aspitrant in 

 principe vorming volgens de Vlaamse 
definitie, en dus geen kadervorming, 
want aspi’s staan nog niet in leiding. 
Nochtans willen we ook ons grote pre
leidingsvormingsaanbod in de vorm van 
(blokken op) Aspitrant en Aspibivak onder 
onze eigen Chirovisie op vorming laten 
vallen. Die vorming heeft immers tot doel 
‘nadenken over en activeren tot leidings
engagement’. Ze bereidt voor op en sluit 
zeer nauw aan bij het aspect van verant
woordelijkheid nemen dat eigen is aan 
kadervorming. Daarom nemen we pre
leidingsvorming mee in onze  Chirovisie 
op vorming.

Samengevat 

Het gaat over:
• Aspibivak en Aspitrant
• Alle meerdaagse cursussen, op welk 

niveau ook georganiseerd
• Startdagen (Ambriage)
• Methodiekendagen
• Inhoudelijke gewest en 

verbondsactiviteiten

Het gaat NIET over:
• Het spontane proces van leren in de 

Chiro
• Begeleiding aan huis
• De +12methodiek van Spoor ZES
• Een spel met een dubbele bodem dat je 
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met je keti’s op kamp doet
• ...

Waarom organiseren we 
vorming in de Chiro? 
We kiezen voor vorming in de Chiro 
als een middel om te werken aan de 
Chirodroom. Met die vorming willen we 
een aantal zaken bereiken, onze doelstel
lingen:
• Beweging maken door ontmoeting, 

uitwisseling en verdieping in de 
Chirowerking

• Leiding de kans geven zich inzichten, 

vaardigheden en houdingen van leiding 
zijn eigen te maken

• 
• Kaderleiding de kans geven zich 

inzichten, vaardigheden en houdingen 
van kaderleiding eigen te maken

• Leiding intern motiveren en activeren 
om hun Chirogroep verder te 
ontplooien

• Kaderleiding intern motiveren en 
activeren om hun kaderploeg en taak 
verder te ontplooien

• Kwaliteitsvollere Chirowerkingen 
nastreven, op zondag en daarbuiten

• Kwaliteitsvollere kaderwerkingen 
nastreven

Goede Chirovorming is trouw aan de Chiromethoden

Het ‘methodisch kader’ van de 
Chiro opgefrist
De Chirodroom is een manier van leven 
die vervat zit in drie waarden: graag 
zien, rechtvaardigheid en  innerlijkheid. 
De manier waarop we die droom 
 willen  realiseren, zit vervat in de Chiro
methoden.

ERVARINGEN BE’LEVEN’ IN DE CHIRO

via ACTIEF BEZIG ZIJN volgens de Chiromethoden (weg waarlangs)

GEMEENSCHAPSGERICHT PARTICIPATIEF INTUÏTIEF

Chirovorming is actief en 
ervaringsgericht
Actie 
Vorming in de Chiro is nooit passief. Net 
zoals deelnemen aan Chirowerking zelf is 

deelnemen aan een Chirovorming  actief 
bezig zijn. Dat mag niet louter fysiek 
 bekeken worden, het kan ook in de vorm 
van bijvoorbeeld een groepsgesprek. 
Actief bezig zijn eist wel betrokkenheid 
van de deelnemer. Echte activiteit vertrekt 
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vanuit interesse of wekt die op. De activi
teit trekt je aandacht, je wordt betrokken 
en ze laat je niet onverschillig. Spel is 
daarbij een belangrijke werkvorm.

Ervaringsgericht 

Reflecteren op ervaringen
Chirovorming vertrekt telkens vanuit 
de ervaringen van de deelnemers. Ze 
grijpt in op situaties die voorkomen in 
de  praktijk van het (kader)leiding zijn, 
van het ‘in leiding staan’. Aan de slag 
gaan met concrete ervaringen verhoogt 
de  betrokkenheid en versterkt het leer
proces. Confrontatie van de  verschillende 
individuele ervaringen verdiept en 
 verruimt de ervaring.

Leren door ervaringen te beleven
Een Chirovorming staat bol van de activi
teiten. In wezen is een goede activiteit 
een belevenis, een ervaring. Vertrekken 
vanuit de betrokkenheid van alle deel
nemers is een eerste vereiste. Een tweede 
vereiste is jongeren aanspreken in hun 
totaliteit. Een ervaring voel je met al je 
zintuigen, doet je denken en doen. De 
ervaring geeft je de mogelijkheid je eigen 
kwaliteiten en talenten te leren kennen 
en te ontplooien. Ze confronteert je ook 
met je beperkingen, maar daagt je uit om 
die te compenseren of af te bouwen. 

Chirovorming is 
gemeenschapsgericht
Chirovorming vindt plaats in groep, 
een groep met openheid intern en naar 
 buiten toe.

Leefgroep
Ervaringen beleven en erop  reflecteren 
in groep verruimt de ervaring en 
versterkt het leerproces. De groep 

doorloopt  gedurende de vorming een 
proces  waarbij verbondenheid  ontstaat 
en  vertrouwen groeit. Zo kunnen 
 persoonlijker ervaringen  uitgewisseld 
en  verdiept worden. Op verhaal  komen, 
elkaar  bevragen en zoeken naar 
 antwoorden gebeurt in groep. Samen 
formuleren we sterkere antwoorden 
dan alleen. Daarom werken we in Chiro
vorming met leefgroepen.

Diversiteit troef
We kiezen voor diverse leefgroepen 
 omdat diversiteit een meerwaarde geeft 
aan het groepsgebeuren. Vanuit een 
diversiteit aan ervaringen en inzichten 
kan er maximaal geleerd worden. Met de 
 diverse samenstelling stimuleren we ook 
de  interne openheid van de groep. Door 
de diversiteit verruimen de deelnemers 
hun beeld van wat Chirowerking is en hoe 
ze concreet ingevuld kan worden.

Werkvormen
We verkiezen werkvormen die niet zuiver 
focussen op individuele reflectie maar die 
zorgen dat mensen in de groep van elkaar 
kunnen leren. Uitwisseling staat daarbij 
centraal.

Ontmoeting in de grote groep
Op Chirovorming is er ruimte voor 
 vrijblijvende ontmoeting. Er zijn 
 ontmoetingskansen tijdens vrije 
 momenten, in groepsspelen, aan tafel, op 
de slaapkamer, enz. Je hebt als deelnemer 
de kans veel mensen en ploegen te leren 
kennen. De vorming moet op die manier 
netwerkversterkend en blikverruimend 
zijn, ook buiten de leefgroep om.

Gemeenschap vormen met de grote 
groep
We voelen ons ook verbonden met de 
grote groep deelnemers. Je moet niet 
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 iedere deelnemer individueel leren 
 kennen om je toch verbonden te kunnen 
voelen op Chirovorming. Daarom zijn er 
ook activiteiten in grote groep voorzien. 
We tafelen samen, houden samen een 
openings en slotmoment, doen een 
fantastisch groepsspel, een  opzwepende 
zangstonde, enz. We proberen met 
je groep een en ander te beleven. We 
 geloven dat dat rijker is dan wat je alleen 
beleeft.

Chiro(vorming) is geen eiland op zich
We willen ons engageren als een open 
 gemeenschap. Daarom zijn we ook tijdens 
onze cursussen niet blind voor wat er in 
de wereld gebeurt. In ons actief bezig 
zijn komen daarom regelmatig actuele 
thema’s aan bod, zowel in leefgroep als in 
grote groep.

Chirovorming is participatief
Op Chirovorming is er ruimte voor 
 inspraak en staat samen verantwoorde
lijkheid nemen centraal.

Ook de voorbereiding is groepswerk
Chirovorming wordt voorbereid door 
 begeleidingsploegen. Begeleiders zijn 
niet louter uitvoerders van een vast
liggend programma. Ze hebben eigen 
inbreng en kunnen gezamenlijk de Chiro
vorming sturen. De eindverantwoordelijk
heid ligt bij de begeleidingsploeg.

Deelnemers staan mee garant voor de 
inhoud
Chirovorming wordt niet geleid maar 
 begeleid. We reiken werkvormen aan 
waarbij deelnemers een grote inbreng 
hebben, zelf op zoek moeten gaan naar 
 oplossingen, zelf inhoud aanreiken, enz. 
Daarbij wordt erop gelet dat  iedereen 
aan bod komt, of althans daartoe 

 voldoende kans krijgt. Werkvormen en 
 inhouden worden voorbereid en mogelijk 
 bijgestuurd op basis van de doelgroep. 
Op vraag van de leefgroep mag de 
 inhoud of planning bijge schaafd worden. 
Geen Chirovorming zonder  evaluatie met 
de  deelnemers.

Deelnemers nemen 
 verantwoordelijkheid
Op Chirovorming neemt  iedere 
 begeleider en deelnemer 
 verantwoordelijkheid op voor zichzelf, 
voor de groep en voor het concept 
van de Chirovorming. Er gelden geen 
 regels maar gedragen en sterk geduide 
 afspraken, waarbij inspraak mogelijk is. 
We verwachten van iedere deelnemer een 
geëngageerde houding, aanwezigheid en 
betrokkenheid bij het hele programma en 
de gemaakte afspraken.

Chirovorming is intuïtief
Indrukken en ervaringen op Chiro
vorming zorgen voor een persoonlijke 
en gemeenschappelijke meerwaarde. 
Ze  versterken de interne motivatie en 
 activeren. We beogen een ‘boost’ bij de 
deelnemers. Die boost is minstens zo 
belangijk als de inhoud van de Chiro
vorming.

Plezier maken staat centraal
Was een Chirovorming niet plezant? 
Dan was het geen goede Chiro vorming. 
Plezier beleving, spel en speelse  omgang 
met elkaar zorgen voor een goed en 
 ontspannen gevoel bij de deelnemers. 
Ondanks de vele fysieke en  psychische 
prikkels mag Chirovorming niet 
 aanvoelen als inspanning. Op Chiro
vorming ben je graag: je voelt je er op je 
gemak, hopelijk zelfs thuis, en het is er 
plezant.
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Chirosfeer, symbolen en rituelen
Chirovorming straalt Chirosfeer uit. We 
gebruiken rituelen en symbolen die 
Chiro tot Chiro maken, en dat  zonder 
halsstarrig te zijn of uit te sluiten. 
Onze inkleding is verzorgd en  creatief, 
ook bij korte vormings momenten 
 zoals een  gewestavond. Duidings en 
 tafelmomenten  fleuren de vorming op. 
Een goede zangstonde, een groot spel, 
een warm onthaal en een ontroerend slot: 
dat zijn dingen die ons doen voelen wie 
of wat we zijn, wat Chiro is en betekent.

De kern van de zaak
Op Chirovorming is er plaats voor 
 verzorgde duidings en tafelmomenten 
die af en toe naar de kern van de zaak 
gaan: de Chirodroom, de manier van 
 leven. Aanvoelen waar het om draait, 
is het belangrijkste. Die elementen 
 versterken het Chirovlammetje in iedere 
deelnemer. Op Chirovorming werken 
we niet alleen aan de competenties die 

maken dat gemotiveerde deelnemers 
blijvend en succesvol aan de slag kunnen 
gaan in hun Chiroploeg, maar werken we 
ook aan de motivatie zelf.

Goede Chirobegeleiding
Chirovorming wordt bij voorkeur  begeleid 
door:
• jonge mensen
• die zelf Chiroervaring hebben
• die geloven in de waarde van een sterke 

Chirowerking
• die de leefwereld van de deelnemers 

kennen en er nog dicht bij staan
• die niet zichzelf centraal zetten maar 

zich ten dienste stellen van de groep
• die mee vorming maken door 

verantwoordelijkheid op te nemen in de 
voorbereiding, op ieder moment tijdens 
de vorming en bij de evaluatie
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Niet-geattesteerde vorming in de Chiro

Zoekwoorden: 
leren, vormen, ontplooien
Bron: leren, vormen, ontplooien

We geloven dat vorming aspi’s en leiding 
versterkt. Je kan zonder twijfel goede (ka
der)leiding zijn zonder ooit op vorming te 
gaan, maar we geloven wel dat vorming 
leerkansen biedt om een kwaliteitsvollere 
Chirowerking uit te bouwen. Vorming is 
in de Chiro eerst en vooral plezant en is 
hopelijk een boost voor leiding. Hoe meer 
vorming je volgt, hoe beter! 

In de Chiro vinden we een attest geen 
‘bewijs van kunde’ omdat dat volgens 
ons niet de enige maatstaf is waaraan je 
goede leiding kan herkennen. Het attest 
behalen is dan ook niet de centrale focus 
van onze cursussen. Al willen we niet 
voorbij gaan aan het feit dat die attesten 
voor veel lokale groepen wel belangrijk 
zijn voor de gemeentelijke subsidies die 
zij ontvangen. 

Accu, Haka en Kick zijn onze meest 
‘ universele’ vormingen, die samen en 
elk apart een sterke en algemene basis
vorming bieden voor  beginnende 
en  ervaren leiding, kaderleden en 

 instructeurs. We zien die drie trajecten als 
het basisaanbod van onze Chirovorming. 

Nietgeattesteerde vorming zien we als 
aanvullend op én evenwaardig aan Accu, 
Haka en Kick. Het kan een  verdiepend 
of verbredend aanbod zijn naast die 
 basisvorming. Nietgeattesteerde 
 vorming zal dan ook eerder thematisch 
bepaalde topics uitdiepen, wat verschilt 
van de meer algemene invalshoek van de 
geattesteerde vormingen. 

In het gehele aanbod van algemene 
en meer thematische vormingen kan 
ieder dus een vorming kiezen die op dat 
 moment beantwoordt aan hun noden 
en interesses. De ene zal meer hebben 
aan een basisvorming zoals Accu of Haka, 
terwijl iemand anders meer haalt uit een 
thematische vorming. Het belangrijkste is 
dat iedereen hun ding kan vinden in het 
aanbod, ongeacht of het wel of niet tot 
een attest leidt.
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Zingeving

Zoekwoorden: 
zingeving, herinneringen, 
kippenvelmomenten, kampvuur, 
verhaal, verbondenheid, 
verwondering, onmacht, 
verontwaardiging, 
Bron: Chiroraad 2015 / doc. 38 (Els 
Van Doren)
Update: 26 februari 2014, n.a.v. 
denkweekend over zingeving in 
februari 2013

Zin in Chiro

Chiro is meer dan spelen: het is samen 
een kamp bouwen, je mond laten open
vallen bij het samen ontdekken van de 
Kalmthoutse Heide na een lange tocht, 
samen een tentenbivak opbouwen, 
 samen verloren lopen op dropping, 
 samen wenen rond het kampvuur als je 
favoriete leidster zegt dat ze volgend jaar 
stopt met Chiro, kippenvel krijgen tijdens 
de zangstonde op Krinkel, vaststellen 
dat niet iedereen aan Chiro kan doen 
en daar iets aan doen, samen de vlag 
 hijsen, troost vinden bij je ploeg als je het 
 moeilijk hebt, enz. Je deelt ervaringen 
die veel verder gaan dan het alledaagse. 
Ze maken meer indruk, ze blijven langer 
nazinderen, ze rollen over je ruggengraat 
en bezorgen je kippenvel: fijne maar ook 
moeilijke momenten.
Bewustmaking: wat is er gebeurd, wat 
verwacht je niet? Je ziet er meer in, meer 
dan er eigenlijk is.

Het is uit die momenten dat je de mooiste 
verhalen en ervaringen onthoudt als je 

met Chiro stopt. Soms noemt iemand het 
zingeving. Het zijn kippenvelmomenten. 
Je voelt dat een kampvuur meer wordt 
dan wat brandend hout. Je ervaart dat 
afscheid nemen van de Chiro meer is dan 
gewoon stoppen. Je ervaart dat samen 
naar een verhaal luisteren veel meer is 
dan een tekst. Je vindt steun bij je ploeg 
als je onrecht vaststelt.
Het is moeilijk te vatten, ook binnen de 
Chiro, dat intuïtieve en zingevende. Toch 
weten alle Chiroleden hoe het voelt om 
aan een kampvuur te zitten, om afscheid 
te nemen van stoppende leiding en om 
een verhaaltje voor te lezen voor de 
speelclubbers gaan slapen.
Het zijn de dingen des levens in de Chiro. 
En bij die dingen des levens willen we 
Chiroleiding af en toe eens laten stil
staan, soms letterlijk, zeker niet altijd. 
De  beleving van Chiro is moeilijk te 
 beschrijven, maar als je verhalen van an
dere Chiroenthousiastelingen hoort, dan 
kun je die beamen. Ook al was je er zelf 
niet bij, je herkent het Chirogevoel dat er 
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in naar voren komt. Onder het motto ‘het 
is niet omdat het moeilijk is dat we het 
niet mogen benoemen’ gaan we ermee 
aan de slag.

Wat we samen ervaren, dat geeft zin aan 
Chiro. Er zijn momenten dat we  aanvoelen 
dat er iets bijzonders is, dat er méér is. 
Vier ervaringen, twee positieve en twee 
negatieve, stellen we centraal: VERWON
DERING en VERBONDENHEID zijn zinvol, 
VERONTWAARDIGING en ONMACHT 
 confronteren ons met onzin.

Verwondering
Verwondering is “een gemoedstoestand die 
ontstaat wanneer je iets gewaarwordt dat 
je niet of anders had verwacht”. Het gaat 
hier om ervaringen die je op de meest 
onverwachte momenten kunt opdoen. 
Ervaringen waarbij de groep plots over
stelpt wordt door de schoonheid van de 
natuur, door het vernuft en de kracht van 
mensen, door het mooie van een kunst
werk, door het samen bereiken van een 
doel. Het zijn ervaringen die je plots doen 
stilvallen, die je laten aanvoelen dat er 
meer is dan het alledaagse.

“Samenzijn, jongeren samenbrengen, 
veel plezier maken, sociaal wezen, fun 
maken.”

Saartje, groepsleidster Chiro Rijmenam

“De jaarovergang is een Chiromis, 
geen gewone eucharistie. De mensen 
die leiding worden, worden naar 
voren gevraagd. Ze lezen samen het 
Leidingswoord voor, de groepsleiding 
komt hen dan een leidingskoord 
omhangen. Het is officiëel, spannend, 
je krijgt het gevoel echt tot de Chiro 
en de leiding te behoren, je beseft dat 
je verantwoordelijkheid zal krijgen, 

nieuwe status, bekendmaking van jezelf, 
erkenning.”

Nick, groepsleider Chiro Ouroudenburg uit 
Aarschot

Verbondenheid
Als je ernaar streeft groep en 
 gemeenschap te vormen, is geen enkele 
 ervaring zo welkom als de ervaring van 
 verbondenheid. Je voelt gewoon dat je 
samen hoort. Elke vezel in je lijf zegt dat 
die groep van mensen jouw plaats is. Je 
hebt een groep  je Chirogroep en andere 
groepen  waarin je kunt thuiskomen. Je 
kunt je natuurlijk ook enorm  verbonden 
voelen met andere mensen, met de 
 natuur of met dingen, maar het gaat altijd 
om een gevoel van ‘wij samen’.

Rituelen
“Ieder kamp doen we een bezinning. 
De oudste afdelingen moeten dan een 
viering maken met liedjes en zo, zodat 
de kinderen eens kunnen nadenken over 
het kamp. Op zondag hebben we ook 
een opening en een afsluiter.”

Liselotte, Karolien, Hanne, leiding van Chiro 
Vreugdeland uit Meeuwen-Gruitrode

We voelen echt dat we Chiro zijn op 
bivak: wanneer we samen aan tafel 
zitten, zeker als aspi’s, samen in de tent, 
op tweedaagse. Als we na het bivak 
terug thuis zijn, is het zo stil en ‘s nachts 
snurkt of wroet er niemand.

Celine, groepsleidster Chiro Hermelinde, 
Kemzeke

Verontwaardiging
We weten allemaal dat in ons samenleven 
niet alles altijd rozengeur en maneschijn 
is. Ieder voor zich ervaart op een bepaald 
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moment wel onrecht, oneerlijkheid, 
 ergernis. Ook met je groep kunnen we 
met die ervaring geconfronteerd worden. 
Het gaat om die ervaringen waarbij je tot 
in de toppen van je tenen voelt dat het zo 
niet juist is, dat het zo niet goed is. Veront
waardiging kan een groep uitdagen en 
sterk maken om het niet zomaar te laten 
bij wat het is, om actie te ondernemen.

“Kinderen van mensen die asiel zochten 
in België werden (mee) opgesloten, we 
schreven een open brief.”

Els en Dimi, nationaal voorzitters

Onmacht
Een ervaring waar moeilijk mee om te 
gaan is, is die van verdriet. Niemand 
staat te springen om verdriet te voelen 
en als we het toch voelen, willen we het 
zo snel mogelijk weer kwijt. Toch kan 
het zin geven aan ons samenzijn als we 
ervaren dat het leven niet loopt zoals 
verwacht. Misschien wel omdat dat ons 
het strafst de vraag naar zin doen stellen. 
De  waaromvragen steken bij uitstek bij 
momenten van verdriet of angst of een
zaamheid de kop op. We spreken hier van 
onmacht, over die momenten waarop 

we ons alleen op de wereld voelen, maar 
waarop de Chiroverbondenheid ons kan 
sterken. Ieders gevoelens, hoe  anders of 
gelijkend ook, kunnen een plaats krijgen 
in het groepsgebeuren.

“Of je Chirowerking kunt houden in de 
week na een overlijden in je groep? De 
vraag die je je moet stellen, is: kan alles 
doorgaan zoals voorzien? Als je tot het 
besluit komt dat dat niet kan, moet 
je bekijken wat er anders moet. Als je 
de hele werking annuleert, zit je toch 
maar in je eentje thuis de muren op te 
lopen. Samenzijn is op zo’n moment heel 
belangrijk en dus kun je ervoor kiezen 
om die week een kortere werking te 
houden of er een alternatieve invulling 
aan te geven. Dat is ook een moment 
om je netwerk in te schakelen. Je kunt 
misschien ouders of oud-leiding vragen 
om iets te voorzien, om bijvoorbeeld een 
grote ketel soep of chocomelk te maken 
voor de leden.

Als je er toch voor kiest om de werking 
te laten doorgaan zoals gepland, maak 
het jezelf dan niet te zwaar door een 
ingewikkeld spel te spelen.” 

Els Van Doren, nationaal proost
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Getoetst aan onze Chirowaarden

Al die ervaringen brengen ons, vaak al 
 onbewust, op het spoor van de Chiro
waarden: rechtvaardigheid, graag zien 
en innerlijkheid. Die drie waarden vatten 
onze droom samen, onze droom voor 
de Chiro en voor de samenleving. Chiro 
is  immers meer dan spelen op zondag
namiddag, Het reilen en zeilen van de 
beweging en haar leden kan gespiegeld 
worden aan de Chirowaarden. Met de 
Spiegelteksten (zie hieronder) nodigen 

we uit om te praten over hoe je zelf 
die waarden kunt boetseren in taal en 
 ervaring.
Zo uitgedrukt toont zich een  zingevend 
perspectief: samenwerken aan 
verbonden heid, respect hebben voor 
iemands kwetsbaarheid, jezelf niet 
 versterken ten koste van zwakkeren, 
pesten en uitsluiten een halt toe roepen, 
intens leven en laten leven, beseffen dat 
je leeft en mag genieten, enz.
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Zinzoeken: een intuïtief, 
participatief en 
gemeenschapsgericht proces
‘t Is geen toeval dat wens ballonnen, 
 Dagen Zonder Vlees en mindfullness 
 razend populair aan het worden zijn. 
Jonge  mensen zijn in hun vrije tijd en op 
school, in groep en alleen, bezig met zin
geving. Ze zoeken zelf naar een moderne 
invulling, zowel naar inhoud als naar uit
werking. En die vinden ze helaas zelden. 
De ‘oude’ zingevingsstructuren brokkelen 
af: parochies, vieringen, communies en 
dergelijke zijn niet meer vanzelfsprekend. 
We moeten hen een aanbod kunnen 
aanreiken met een moderne invulling, 
weg van bevreemdende gebruiken en 
rituelen, en dicht bij hun eigen alledaagse 
 ervaringen. We moeten methodieken 
uitwerken die het makkelijker maken om 
het er met elkaar over te hebben, zonder 
dat het raar of geforceerd overkomt.

Om tot die ervaringen te komen, 
 hanteren we in de Chiro drie methoden: 
de intuïtieve, de participatieve en de 
gemeenschapsgerichte methode.

Gemeenschapsgerichte methode
Kinderen en jongeren verschillen enorm 
van elkaar. Dat is maar goed ook. Het is 
immers door je te vergelijken met  iemand 
anders – en zowel de gelijkenissen als 
de verschillen te zien – dat je wordt 
wie je bent. Van daaruit kun je een stap 
verder gaan: door samen activi teiten 
te doen (spelen, tochten, expressie, 
 gesprekken, vergaderingen, maaltijden, 
enz.) waarbij iedereen zoveel mogelijk 
zichzelf kan zijn, ontdek je dat die andere 
een mens van vlees en bloed is, net als 
jij. Dat  creëert openheid. Dan worden 
verdraag zaamheid, begrip, verbonden
heid,  respect en solidariteit mogelijk. In 
zoverre zelfs dat het anderszijn van de 
andere geen  probleem meer is, maar zelfs 
 boeiend wordt.
Een Chirogroep wordt gemeenschaps
gericht als die openheid een plaats krijgt: 
openheid op de buitenwereld, openheid 
op wat anders is, maakt het groepzijn 
rijker.
We doen dat door te werken in een aantal 
afdelingen en de leidingsploeg. Wekelijks 
komen kinderen en jongeren samen 
in een vaste groep. Groepsvorming 
staat er centraal. Maar ook elk individu 
heeft zijn plaatsje. Af en toe spelen we 
met alle afdelingen samen, waar groot 
en klein elkaar leren kennen. Heel veel 
van de  dingen die we doen, zijn gericht 
op het samenzijn: de verwelkoming, de 
 openings en slotmomenten, de lokalen 
als een plek waar iedereen kan thuis
komen, het spel, het samen zingen, enz. 
We gaan ook met de hele Chirogroep op 
bivak. Zowel het leven in een afdeling 
als het leven in de grote groep zijn daar 
belangrijk.
Een Chirogroep staat of valt met de 
 leidingsploeg: een ploeg die de Chiro
werking op poten zet, die samen 
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 beslissingen neemt, met respect voor 
ieders inbreng en capaciteiten, maar waar 
het bovenal plezant is om erbij te zijn.
Als Chiro bevinden we ons niet op een 
eilandje. We vinden niet alleen onze 
 eigen groep of onze eigen ‘gemeenschap’ 
 belangrijk. We hebben ook aandacht 
voor de gemeenschap om ons heen. 
Enerzijds moeten we ons gesteund 
 voelen door die gemeenschap. Anderzijds 
proberen we zoveel mogelijk die gemeen
schap mee vorm te geven, door mee te 
doen aan acties en projecten die onze 
buurt, onze parochie, ons land of zelfs de 
wereld rechtvaardiger proberen te maken.

Intuïtieve methode
Zinvolle momenten vertrekken vanuit 
onze intuïtie. We voelen enorm veel 
 dingen aan. We voelen het aan als iemand 
zich niet lekker voelt. We voelen het aan 
als we erbij horen. We voelen het aan als 
we iemand uitsluiten. We voelen het aan 

als iets van grote betekenis is.
Kinderen en jongeren zijn heel wat meer 
dan enkel een bundeltje hersenen. Ze 
 verwerken de indrukken en ervaringen 
die ze opdoen met alle delen van hun 
lichaam. Ervaringen die door kinderen 
en jongeren doorvoeld kunnen worden, 
spreken veel sterker aan.

We moeten er dus voor zorgen dat we 
hen voldoende van die ervaringen aan
bieden. Kinderen en jongeren moeten 
de dingen kunnen ondervinden, kun
nen  beleven. We maken ruimte voor 
 gevoelens en leren hen via allerlei wegen 
om die te uiten. Expressie maakt de 
 gevoelens tastbaar. Om het diep voelen 
voldoende kans te geven, moet je daar
voor tijd maken en ruimte scheppen.
Het samenzijn in de Chiro straalt een heel 
eigen sfeer uit. We hanteren een heel 
eigen stijl van leven, met eigen rituelen 
en symbolen, een eigen taal bijna. Dat 
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maakt, als je een andere Chirogroep 
 tegenkomt, dat je die herkent en begrijpt. 
Er ontstaat verbondenheid met mensen 
die je nog nooit gezien hebt.

Kippenvel = wanneer iedereen op de 
laatste dag van het bivak helpt met het 
aanbrengen van het hout.
De verwachtingen zijn groot.

Een symbool draagt heel wat met zich 
mee en spreekt ook daar waar woorden 
tekortschieten of ophouden. We vinden 
er heel wat in de Chiro: het Chiroteken, de 
Chirokleren, de Chirovlag of de afdelings
kleuren.

Tijdens de werking in de loop van het jaar 
en op bivak zijn we spelend bezig. Spelen 
is ontdekken, je amuseren, leren, samen 
dingen doen, uitgedaagd worden, enz. 
Wat spelen is, valt eigenlijk niet zomaar in 
woorden te vatten. Het spelend bezigzijn 
is niet (enkel) iets van ons verstand, maar 
in het spelen voelen we hoe het moet, 
voelen we wat Chiro is.
We genieten van de natuur, van elkaar, 
van de stilte. Van daaruit kan verwon
dering ontstaan. Verwondering om wat 
bestaat, om wat mogelijk is, om wat je 

nog niet kende binnen en buiten jezelf.

We geven experimenteren een  duidelijke 
plaats in de Chiro. Iemand die creatief 
en expressief bezig is, wordt ergens 
door geïnspireerd, straalt een begees
tering uit. We maken mensen wakker 
om hun  horizon te verruimen, we maken 
 kinderen en jongeren gevoelig voor 
wat er te zien, te horen, te voelen, te 
ruiken en te  proeven valt. Zo neemt 
 zingen een  speciale plaats in in de Chiro: 
samen zingen en muziek maken, laat 
 verbondenheid ervaren.

“Een kampvuur is geen traditie in onze 
groep, het trekt ons niet aan.

Tot diep in de nacht doorbomen over de 
dingen des levens, doen we wel. Zonder 
vuur.”

Sammy, groepsleider

verantwoordelijkheid
kinderen

jongeren

iedereen

waarbij

opnemen

makenonze

mogelijkheden

samenleven

mee

leden

zorgen programma

geven willen

vorm

inbreng geloven chiro

ervoor

geloven

samenleving

werken

nemen

bivak

spreken volwaardige kanten

evaluaties welbepaalde

stem mogelijk

resultaat

observeren

laten

mogelijk leeft benutten

gebeuren sterke deel zelfs begeleiden

belangrijk moment

iedere buurtleven

buurtleven

volwaardige

vooral

vredevol

belangrijke

iedere kans

rijker
engagementen participatief sterke elke onze opneemt naast krijgen 

jongere

vrij

ingebracht

rondom

vraag

waarderen
chironamiddag

parochie

stimuleren

tijd

hetzelfde
kind

afdeling

buiten
moeten

betekent

gaandeweg proberen

horen

spelen

concreet

manier

open
spel

163



Participatieve methode
Als we dingen aanvoelen, dan is het 
 belangrijk daar ook iets mee te doen. We 
willen dat aanvoelen niet zomaar verloren 
laten gaan. Het is ieders taak om met die 
momenten aan de slag te gaan. Om voor 
gevoelens van verwondering, verbonden
heid, verontwaardiging en onmacht 
ruimte te creëren in de groep. Om je 
aanvoelen in de groep te brengen, te 
participeren, en om daardoor ook ieder 
ander aan bod te laten komen.

Zo willen we onze groep sterker maken, 
hechter laten samenhangen. We willen 
van de Chiro een plaats maken waar 
 iedereen tot hun recht komt. Om je thuis 
te voelen, moet je echter ook de dingen 
kunnen uiten die op je lever liggen. Je 
moet de vragen kunnen stellen waar je 
mee zit, zonder dat je daarom afgemaakt 
wordt, zonder dat je daarom te kijk gezet 
wordt, zonder dat je versleten wordt voor 
onvolwassen. Zo kunnen we in de Chiro 
gemeenschap vormen.

Ieder kind en iedere jongere heeft eigen 
mogelijkheden, eigen sterke en zwakke 
kanten. Het is belangrijk dat iedereen die 
mogelijkheden kan benutten. Sterker 
nog: we spreken kinderen en jongeren 
net op die mogelijkheden aan. We zorgen 
ervoor dat iedereen mee verantwoorde
lijkheid opneemt voor het samenleven. 
Dat doen we omdat we geloven dat we 
het samenleven rijker maken als iedereen 
een volwaardige inbreng kan hebben. We 
geloven dat het samenleven er beter van 
wordt als iedereen hun verantwoordelijk
heid wil opnemen.

Participatief werken vraagt een en ander 
van de leiding. Observeren wat er bij 
kinderen en jongeren leeft en  waarderen 

wat ze doen, stimuleert de keuzes die 
kinderen en jongeren maken en de 
 engagementen die ze opnemen. Daarom 
gebruiken we open werkvormen, waarbij 
op het moment van gebeuren nog veel 
kan worden ingebracht en waarbij het 
resultaat niet vooraf bepaald is.
Concreet zorgen we ervoor dat onze 
 leden hun inbreng hebben in het 
 programma. Naast en in het  programma 
moet er ook tijd zijn voor vrij spel, 
 waarbij kinderen en jongeren zelf 
kunnen  invullen wat en hoe zij spelen. 
 Evaluaties (na de Chironamiddag en op 
bivak)  nemen een belangrijke plaats in. 
Onze  leden krijgen ook de kans om mee 
vorm te geven aan de leefregels die het 
 vredevol samenleven mogelijk maken.

Verantwoordelijkheid opnemen betekent 
niet voor elke afdeling hetzelfde. We 
zien hier een evolutie: van jongs af aan 
 betrekken we onze leden bij het Chiro
gebeuren, gaandeweg wordt dat meer 
uitgebouwd.

Als Chiro proberen we te participeren aan 
de samenleving om ons heen. We nemen 
deel aan het parochie en buurtleven, we 
willen mee vorm geven aan de samen
leving. Het is belangrijk om de stem van 
kinderen en jongeren te laten horen en 
onze verantwoordelijkheid op te nemen, 
ook buiten de Chiro.

Het christelijke in de 
Chiro(zingeving)
Onze oorsprong kunnen we niet 
 bediscussiëren: onze beweging is 
 ontstaan uit de katholieke Kerk, ons 
 christelijk/katholiek verleden is er. 
We knippen onze wortels niet door, 
ze  bepalen mee onze identiteit als 
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 pluralistische jeugdbeweging.
De Chiro heeft zich altijd laten  inspireren 
door het verhaal van kinderen en 
 jongeren. Zinvolle verhalen uit alle wind
streken, die in onze samenleving verteld 
worden, kunnen in de Chiro een plaats 
krijgen. Zo is het verhaal van  Jezus voor 
de Chiro al een  onuitputtelijke bron van 
inspiratie gebleken. Het is een verhaal dat 
vertelt over een manier van leven waar 
innerlijkheid, graag zien en rechtvaardig
heid centraal staan. Het is ook een ver
haal waar veel mensen in onze Vlaamse 
samenleving naar blijven teruggrijpen. 
Chirogroepen vragen er naar aanleiding 
van jubilea, overlijdens, huwelijken of hun 

bivak uitdrukkelijk naar.
Het aanbod aan zinnige teksten, 
 vieringen, rituelen en methodieken 
houdt rekening met de verscheiden
heid, met de vertrouwdheid en de 
houding ten  opzichte van de verhalen 
uit de  christelijke traditie. Samen met 
en op maat van de groep wordt het 
bivak,  jubileum of afscheidsmoment 
 uitgewerkt.
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Visieteksten over 
jaarthema’s

Chiro NatuurLeuk! 

Zoekwoorden: 
natuur, speelruimte, groenlijn

Stilstaan bij de natuur is voor de Chiro 
een heel ‘natuurlijke’ keuze. We trekken 
vaak naar het park of een grasveld, of we 
 trekken het bos in. Stadsgroepen klagen 
het gebrek aan speelruimte en natuur in 
hun omgeving aan. En dat we ‘s zomers 
tien dagen in de natuur doorbrengen, 
 vinden we heel normaal, heel natuurlijk. 
De natuur is onze speelruimte bij uitstek.

Wat is natuur precies? We houden het 
graag simpel. De natuur is al wat leeft: 
planten en dieren, bossen en heide, 
maar ook lucht, bodem en water. En wij 
 mensen, wij zijn deel van de natuur.

Vaak is de natuur de achtergrond 
van onze Chiroactiviteiten. Af en toe 
 zetten we de natuur uitdrukkelijk op 
de voorgrond! We kiezen daarbij voor 
een  uitgesproken positieve invalshoek. 
We leggen de klemtoon op spelen en 
 beleving, niet op de problemen.

Natuur? Leuk!

Spelen in en met de natuur
Dammen bouwen, rotsen beklimmen, 
door het gras rollen, om het snelst de 
heuvel op: wanneer we spelen, doen we 
dat heel vaak in de natuur. De natuur is 
één grote speeltuin. Ze biedt een zee van 
uitdagingen, waarin we graag een duik 
nemen. Daarbij is die natuur niet zomaar 
het decor van ons spel. Ze speelt mee 
en bepaalt het ritme, daagt uit en is elke 
keer anders. De natuur en de elementen 
nodigen ons uit tot actie en avontuur, tot 
uitwaaien en verdwalen.

We willen niet blijven hangen aan ons 
 lokaal of pleintje, of op ons vaste gras
veldje in het park. We roepen op om 
de natuur in te trekken en er de ruimte, 
 materialen en uitdagingen te benut
ten die ze ons biedt. We willen actief 
en  bewust spelen in en inspelen op de 
natuur, met een ruim aanbod voor alle 
afdelingen.

Spelen in en met de natuur blijft niet 
altijd zonder hinder of schade. Het kan 
echter anders. Door rekening te  houden 
met de seizoenen en de mogelijk heden 
van  verschillende biotopen, door andere 
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 materialen te gebruiken, enz. Natuur
vriendelijk spelen biedt tal van kansen 
en zet ons aan tot vernieuwing en 
 creativiteit.

De natuur beleven 
(en leren kennen)
Kabouters wonen in paddenstoelen, 
 takken lijken op trollen en wolken 
 vertellen verhalen. De natuur verwondert, 
ze prikkelt onze fantasie of maakt ons 
stil. Veel moeite kost dat meestal niet. 
Een pad die het jouwe kruist, rakwi’s die 
niet genoeg krijgen van sprinkhanen 
vangen, sterren kijken bij het kampvuur, 
vaak dient de natuur zichzelf wel aan. 
Het volstaat dan om onze zintuigen te 
gebruiken.

We laten het echter niet bij toevals
treffers. We willen actief aanzetten tot 
natuur beleving, omdat we geloven in 
de waarde van zulke momenten. Kansen 
 grijpen, maar ook bewust creëren: dauw
trappen in de Ardennen of de haven
buurt, de rivier afvaren en waterbeestjes 
ontdekken, aardappelen planten en er 
frieten van bakken, enz.

Om van een nachtegaal te kunnen 
 genieten, moet je geen kenner zijn. Maar 
wie enkele sterrenbeelden herkent, heeft 
de aandacht van een hele afdeling. Wat 
inzicht in en kennis van de natuur helpt 
ons de ogen open te trekken en voedt 
onze verwondering. Allerlei individuen of 
organisaties kunnen ons daarbij helpen.

Zorg dragen voor de natuur 
Helaas is natuur een schaars goed 
 geworden. En dat het niet zo goed 
gaat met ons leefmilieu is geen nieuws 
meer. Dicht bij huis en elke dag worden 
 problemen voelbaar. We zijn daarover 
bezorgd, en steken onze kop niet in het 
zand. We geloven niet dat het ‘toch te laat’ 
is. Anderen met de vinger wijzen helpt al 
evenmin.

Zelfs wanneer we niet in de natuur 
spelen, heeft ons gedrag in de Chiro 
nog effect. Wanneer we een kraan laten 
openstaan, bijvoorbeeld, of een kamp
vuur bouwen met (tot wij eraan  kwamen) 
levend hout, of na het kampvuur geverfd 
karton opstoken ... Vaak kan dat een
voudig anders, en we vinden dat de 
moeite waard. Door zuinig en zorgzaam 
om te gaan met natuur, water, energie en 
materiaal willen we onze eigen impact 

beperken.

Samen met de druk op de natuur 
groeit de regel geving. Niet alle 

bossen zijn toegankelijk, kikkers 
vangen is  verboden en een kamp

vuur zonder toelating kan je een boe
te  opleveren. We vinden die spelregels 
nodig, we  willen de  natuur delen en daar
over  afspraken maken. Daarom komen we 
op voor ruimte voor de natuur, maar óók 
voor ruimte om in te spelen.
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Alles samen
In de natuur hangt alles samen. 
 Verantwoordelijkheid opnemen voor 
ons  leefmilieu, de natuur beleven en erin 
 spelen, zijn nauw verweven met elkaar. 
Wie de natuur leert kennen, zal meer 
geneigd zijn er zorg voor te dragen. 
Wanneer je je zintuigen gebruikt, ontdek 
je waar schijnlijk fantastische kansen en 
plekjes. En NatuurLeuk!e activiteiten 
dragen bij tot een grotere interesse en 
waardering.

Samenvatting
We zetten de natuur op de voorgrond in
• het spelen in en met de natuur,
• het beleven van de natuur,
• het zorg dragen voor de natuur.
Die drie aspecten zijn, zoals alles in de 
natuur, met elkaar verbonden.

De Groenlijn: NatuurLeuk! 
werken met je afdeling
In de Chiro gebruiken we een groeilijn. 
Die beschrijft de veranderingen bij onze 
leden per afdeling. Terwijl ze groeien, 
verandert de manier waarop kinderen 
en jongeren met natuur omgaan sterk. 
Dus: wat een goede natuuractiviteit wel 
of niet is, verandert mee. We zetten die 
 veranderingen even op een rij. Zo kun je 
voor elke afdeling nagaan waar je je op 
kunt concentreren.

Ribbels
Bij jonge kinderen lopen, ook in de 
 natuur, fantasie en werkelijkheid in elkaar 
over. Fantasieverklaringen kunnen voor 
hen meer waar zijn dan echte. Bovendien 
kunnen heel wat voorwerpen gemakkelijk 
menselijke trekken aannemen. Een tak 
of een kastanjebolster en andere prikke
dingen kunnen bijvoorbeeld ook stout 
zijn Ze hebben veel interesse voor wetten 
in de natuur. Zo kunnen ze zich sterk 
verbazen over het feit dat een  ganzenei 
er binnenin hetzelfde uitziet als een 
 kippenei.
Ze ontdekken hun eigen, nabije 
 omgeving. Activiteiten sluiten het beste 
aan op die verkenning. Spelen met zand 
en water vinden ze fantastisch, net als die
ren aaien, bloemen plukken en in bomen 
klimmen.
Over problemen denken ze nog erg 
zwartwit. Ze nemen meestal de visie van 
ouders en leiding over.
Voor hen staan dus vooral ‘zelf ervaringen 
opdoen’ en ‘de natuur ontdekken’ centraal.

Speelclubbers
8 tot 10jarigen willen de wereld en 
de natuur in kaart brengen. Ze zijn erg 
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nieuwsgierig, op zoek naar samenhang 
in de natuur en naar verklaringen. Hun 
eigen ervaring blijft centraal staan.
Stilaan wordt duidelijker dat de  kinderen 
verschillen in de manier waarop ze de 
natuur beleven. Meestal zijn ze sterk 
 begaan met het lot van de natuur.  Dieren, 
vooral huisdieren, zijn erg populair. De 
(oudere) speelclubbers hebben een grote 
verzamel drang en een sterke  behoefte 
aan systematiek, en ze zijn enorm 
 geïnteresseerd in records en  vreemde 
dieren. Ze vinden de werkelijkheid 
 interessanter dan fantasie.
Milieu is voor hen nog een te abstract 
begrip. Iets als ‘zure regen’ kennen ze 
wel, maar oorzaken en gevolgen ervan 
begrijpen ze niet. Vervuiling is voor hen 
synoniem met zwerfafval.
Het ontdekken en in kaart brengen staan 
hier dus centraal.

Rakwi’s
10 tot 12jarigen hebben een al wat 
breder kader en wereldbeeld. Ze leren 
abstracter denken, en daarmee groeit 
het bewustzijn dat in de natuur alles 
samenhangt. De problemen van de 
 volwassenen, zoals natuurrampen,  roepen 
dan ook echt hun verontwaardiging op.
Rakwi’s beginnen eigen waarden te 
 ontwikkelen. Hun oorspronkelijke 
zwartwitbeeld wordt langzaam genu
anceerd. Zo beginnen ze belangente
genstellingen te begrijpen (bv. milieu vs. 
tewerkstelling). Tegelijkertijd groeit hun 
kritiek op volwassenen.
Ze willen graag tonen hoeveel ze al 
weten, en zijn erop uit om de natuur te 
begrijpen. Maar veel van hun  informatie 
is oppervlakkig of gefragmenteerd.  Als 
ze nu niet aangevuld worden, gaan 
 sommige verkeerd begrepen gegevens 
nog jaren mee.

Presteren is belangrijk bij rakwi’s, of het 
nu gaat om kennis, constructies maken 
of avontuurlijker activiteiten. Aan de 
ene kant kun je daarop inspelen, aan de 
 andere kant is het opletten geblazen voor 
uitsluiting.

Tito’s
12 tot 14jarigen kunnen de natuur nog 
beleven als rakwi’s, maar op die leeftijd 
begint zich toch een eigen  natuurbeeld te 
ontwikkelen (zie ook onder ' Jongeren: een 
eigen natuurbeeld?').
Sommigen gaan nog vaak met hun 
 ouders wandelen, fietsen, op vakantie in 
de natuur. Vrienden hebben nog maar 
een geringe invloed op hun natuurbeeld 
en beleving.
Tegelijkertijd groeit de kritiek op 
 volwassenen. Die kritiek en het zich 
 afzetten tegen hun ouders leidt vaak tot 
onverschilligheid tegenover de natuur. 
Ze willen niet meer mee met hun ouders, 
maar er is ook niemand die hen een 
 alternatieve positieve natuurbeleving 
aanbiedt.
Toch zijn er heel wat alternatieven 
 mogelijk! Lees het stukje over het 
 natuurbeeld bij jongeren maar eens!

Keti’s
Bij veel 15 tot 16jarigen kan hun natuur
beleving nog alle kanten uit.
De meesten hebben geen zin meer om 
met hun ouders in de natuur te zitten, 
maar vervangen dat niet door ander 
 natuurgericht gedrag.
De mening van vrienden is belangrijk, 
en sommigen verstoppen hun natuur
belangstelling uit angst om als softie 
 bestempeld te worden.
We kunnen dus op zoek gaan naar 
 leuke natuuractiviteiten, die ze met hun 
 vrienden kunnen doen.
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Aspi’s
Het eigen natuurbeeld vormt zich  alsmaar 
scherper. De invloed van de mening 
van vrienden neemt duidelijk af. Deze 
 jongeren spreken opnieuw openlijker 
over hun natuurbeleving.

Jongeren: een eigen 
natuurbeeld? 
Van bij de tito’s begint het duidelijk te 
worden hoe jongeren de natuur een 
plaats willen geven in hun leven. De ene 
wil uren naar een landschap staren, de 
ander vindt daar niets aan. Die ziet dan 
veel liever uren een meikever onder hun 
microscoop zitten. Nog anderen vinden 
de natuur het bestuderen niet waard, 
maar wel een mooi decor voor hun activi
teiten. Zichzelf rekenen jongeren meestal 
niet tot de natuur.
We delen ze op in vier soorten:
• Het verliefde paartje brengt zijn tijd 

graag rustig door met de natuur als 
decor.

• Het ‘één met de natuur’type brengt 
zijn tijd ook graag rustig door terwijl hij 
geniet van kijken naar en ruiken aan de 
natuur.

• De mountainbiker leeft zich graag actief 
uit en vindt de natuur daar een goed 
parcours voor.

• De vogelkijker gaat actief op zoek naar 
beestjes en plantjes om de natuur door 
en door te leren kennen.

Jongeren: een visie op 
natuurproblemen? 
Jongeren reageren onderling heel 
 verschillend op natuur en milieu
problemen. Vaak hebben ze scherpe 
kritiek op volwassenen, en interesse voor 
discussies over het thema.
Ze kunnen de hypocrisie van volwassenen 
goed doorzien en hebben een hekel aan 
morele lesjes. Bovendien willen ze graag 
goede informatie over milieuproblemen 
en oplossingen.
Idolen zijn voor veel jongeren belangrijk. 
Dat kunnen bijvoorbeeld ook mensen 
van Greenpeace zijn. Doorgaans steken 
ze graag de handen uit de mouwen voor 
natuurbeheer en willen ze graag leren 
over eetbaarheid van planten.

We delen ook de reacties van jongeren op 
natuurproblemen op in vier soorten.
• Onverschillig (soms gespeeld): “Wat 

kan mij het schelen dat de mussen 
verdwijnen; aanpassen of ...”

• Pluk de dag: “Het heeft geen zin te 
zitten piekeren over ‘binnen twintig jaar 
zal het zus of zo zijn’.”

• Hoopvol (in de technologie): “Over 
100 jaar of zo hebben we wel andere 
planeten ontdekt. Dan gaan we gewoon 
daar naartoe en beginnen we opnieuw. 
Dan hebben we geleerd uit onze fouten 
en kunnen we het deze keer goed doen.”

• Bezorgd: “Als je later kinderen krijgt, 
moeten die ook kunnen ademen.”
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Met Liefs: Chiro, relaties 
en seksualiteit

Zoekwoorden: 
relaties, seksualiteit, met liefs, 
veiligheid, bloeilijn

Wat willen we? 
We willen de leden en leiding binnen 
onze beweging kansen bieden om hun 
eigen opvattingen over relaties en seksua
liteit scherper te stellen. We reiken daarbij 
een kader aan waarbinnen de begrippen 
respect, engagement en genieten 
 centraal staan.

Krachtlijnen
In elke relatie is engagement waardevol 
en belangrijk. Geen enkele relatie kan 
vrijblijvend zijn: koude onverschilligheid, 
het kille elkvoorzich is niet onze keuze. 
Wij willen ons laten raken door mensen. 
Ons graag zien zal te herkennen zijn aan 
tederheid en fijngevoeligheid in ons 
 omgaan met elkaar, aan diep respect voor 
wat een mens broos en kwetsbaar maakt.

In onze relaties garanderen we respect 
voor onszelf en uiteraard voor elkaar. 
 Iedereen heeft recht op intimiteit. Elke 
vorm van geweld sluiten we uit:  wensen, 
gevoelens van anderen verdienen 
 respect. De Chiro is een plaats waar 
 kinderen en jongeren zichzelf kunnen en 
durven zijn. Niemand hoeft er onzeker 
te zijn over wie hij of zij is: wij komen op 
 tegen elke vorm van uitsluiting, ook in 
ons eigen midden. Ook de verschillen 
tussen meisjes en jongens kunnen geen 
reden zijn voor onrechtvaardig handelen. 

Ook hier is er geen 
sprake van recht
vaardigheid zolang 
die niet aan iedereen 
toekomt.

Ten slotte willen we 
diep tot ons laten door
dringen dat we leven 
– om daar dan bewust, 
verwonderd, dankbaar van te genieten. 
Genieten heeft iets van overgave. Je 
laat smaken, beelden, geuren, geluiden, 
aanrakingen en gevoelens diep tot je 
doordringen: genieten van je eigen lijf, 
van contacten met anderen, van de ver
bondenheid. Bij dat genieten komen we 
terug bij de diepste, rustige kern van ons
zelf. Juist daardoor geeft het ons  nieuwe 
 energie. Pas als we tijd maken om bij die 
zachtste kern van onszelf te komen, kan 
er een liefdevolle verbondenheid groeien 
met mensen en dingen, met het leven. 
Daarom ook is genieten minder vluchtig 
dan het weleens geacht wordt, minder 
vergankelijk dan bezit en macht. Wie niet 
kan genieten, loopt aan de kern van alle 
dingen voorbij.
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Welke begeleidingshouding 
past daar bij? 
We willen de leiding vormen zodat die op 
een passende en verantwoorde manier 
kan inspelen op wat er rond dit thema in 
de groep, de afdeling gebeurt.
We moeten het ijzer smeden terwijl het 
heet is: een antwoord formuleren op 
gestelde vragen, ingaan op onjuiste of 
ongepaste beweringen, een mening aan
reiken over iets.
Daarnaast maken we werk van zowel 
 concreet activiteitenaanbod als van 
concrete tips die kunnen helpen bij het 
opzetten van die activiteiten.

Engagement, respect en genieten: vanuit 
die drie invalshoeken willen we jongeren 
uitnodigen om hun kijk op relaties en 
seksualiteit in te kleuren.

De Bloeilijn: een groeilijn 
voor relaties en seksualiteit

Ribbels en speelclubbers
Door bij anderen op verkenning te gaan, 
leren kinderen hun eigen gevoelens 
te herkennen en zien ze hoe anderen 
 daarop reageren. Dat neemt toe naarmate 
de  kinderen opgroeien: nieuwsgierige 
 blikken in de douche, doktertje spelen, 
het gebruik van vieze woorden.
Bovendien zien ze wat er om hen 
heen aan de gang is. Soms blijken ze 
 gefascineerd door het thema voort
planting. Ze begrijpen wat verliefdheid is, 
zijn benieuwd naar de verschillen tussen 
jongens en meisjes, ervaren dat lichamen 
kunnen verschillen, enz. Je kunt hen ook 
leren dat hún lichaam iets van hen is.
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Rakwi’s
Het rakwilichaam verandert niet zo sterk. 
Vooral de meisjes zetten hun eerste 
 puberstappen.
De oudste kwiks verschillen sterk van de 
rakkers van die leeftijd. Toch kun je niet 
zonder meer zeggen dat rakwi’s niet in 
het andere geslacht geïnteresseerd zijn, of 
dat het onmogelijk is om samen te spelen.
De oudste kwiks hebben al eens een  liefje, 
soms in een oudere afdeling. Rakwi’s 
praten dikwijls over liefjes hebben en 
schrijven briefjes die niet altijd verstuurd 
worden.
Rakwi’s worden aangetrokken door hun 
eigen lichamelijkheid en seksualiteit en 
die van anderen. Door vieze moppen te 
vertellen, geven rakwi’s uiting aan hun 
onzekerheid en nieuwsgierigheid. Maar 
of iedereen begrijpt waarom er te lachen 
valt ...
Rakwi’s vinden niet altijd makkelijk een 
antwoord op hun vragen. Als je hen 
 ernstig neemt, zal zich dat ook uiten: ze 
 willen gesprekspartners zijn en willen hun 
 mening kwijt.

Tito’s
Vragen over seksualiteit probeer je zo 
goed mogelijk en eerlijk op te vangen.
Probeer het reclamebeeld van de ideale 
man/vrouw te doorbreken, zodat ze zich 
goed kunnen voelen in hun eigen ‘sterk 
veranderend’ vel.
Met de leiding kun je een belangrijke rol 
spelen door op ‘stoere taal’ in te gaan en 
hen informatie te geven. Of laat hen eens 
een ‘vuile’ mop uitleggen die je zelf ‘niet 
 begrijpt’.
Tito’s nemen vaak een voorbeeld aan hun 
leiding, dus blijf jezelf, er is geen reden 
om je anders voor te doen dan je bent.
We zoeken manieren om tito’s hun 
 gevoelens te laten uiten, zonder te 

 moeten praten of zich gedwongen 
 voelen: expressie.
We geven tito’s structuur. Ze willen weten 
waar ze zich aan te houden hebben; het 
geeft hen het gevoel serieus te worden 
genomen. We kweken gewoonten, maken 
duidelijke afspraken en houden ze conse
quent aan, ook al doen tito’s niets liever 
dan er zich tegen verzetten. Gun hen dat, 
maar geef niet toe aan hun grilletjes. Blijf 
altijd bereid om afspraken te evalueren en 
aan te passen.
Een titoleid(st)er moet haar/zijn gasten 
graag zien en echt leren kennen.

Keti’s
Keti’s groeien verder. Verliefdheid gaat 
nog sterker meespelen dan voordien, 
maar ze beginnen te beseffen dat dat 
soms over gaat of soms vervangen wordt 
door liefde. Je krijgt zo het rijtje: vriend, 
verliefd, lief. Als een keti iemand wil 
versieren, moet je dat respecteren, zelfs 
wanneer je goed weet dat dit maar een 
vlindertje voor één avond zal zijn.
De ontwikkeling van het vrijgedrag van 
jongeren gaat meestal geleidelijk, omdat 
ze moeten leren hun eigen gevoelens 
te uiten en om te gaan met die van een 
partner. Daarbij worden grenzen en 
 verlangens langzaam duidelijk.
We kunnen wel zeggen dat de 
‘ gemiddelde’ keti al wat seksuele 
 ervaring heeft, maar dat ze onder
ling veel  verschillen in ervaring. Het 
 patroon 'zoenen, strelen, naakt vrijen, 
 geslachtsgemeenschap' is voor  iedereen 
gelijk, maar het tempo verschilt.  Meisjes 
beginnen over het algemeen  later, 
maar maken sneller kennis met de vier 
' stappen'. Rond de aspileeftijd  hebben 
zij de jongens ingehaald en op hun 
 achttiende verjaardag zijn zij op alle 
 punten duidelijk meer ervaren.
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Het ervaringstraject – dat wil zeggen 
de tijd tussen de eerste tongzoen 
en  seksuele gemeenschap – neemt 
 gemiddeld een jaar of vier in beslag.
Keti’s merken dat er veel normen en 
 regels zijn over relaties en seksualiteit 
en dat toch iedereen recht heeft op hun 
eigen mening over seks. Boodschappen in 
media en omgang zijn echter vaak tegen
strijdig en verwarrend. Ze moeten zelf 
leren kiezen.

Aspi’s
Aspi’s beseffen dat ‘liefde’ heel complex 
is. Liefde is niet hetzelfde als seksuele 
aantrekking; soms gaat het met elkaar 
gepaard, soms ook niet. Soms weten ze 
niet zeker of ze liefde voelen of verliefd 
zijn. Daar hebben ze veel vragen over.
Bij aspi’s kenmerken relaties zich door 
gevoelens van verliefdheid of liefde, 
maar ook door een betrekkelijk korte 
duur. Meerdere min of meer monogame 
relaties volgen elkaar op. Seksualiteit en 
relaties krijgen een alsmaar persoonlijker 
betekenis.

Ook al praten aspi’s enorm veel over 'het 
doen', de meerderheid geeft aan dat zij 
zelf beslissen of ze wel of niet met iemand 
tussen de lakens kruipen. De laatste jaren 
gaan jongeren alsmaar vroeger  seksuele 
relaties aan én gaan ze alsmaar later 
 relaties met een concreet engagements
gehalte aan.
Homoseksualiteit is een belangrijk 
 thema. Een minderheid beschouwt 
zich als  homoseksueel of heeft feitelijke 
 homoseksuele ervaringen. Dat ‘het in 
onze ploeg niet voorkomt’, heeft  wellicht 
meer te maken met het taboe op homo
seksualiteit. De meerderheid van de 
16 tot 18jarigen beweert positief te 
staan tegenover homoseksualiteit, een 
derde geeft toe er problemen mee te 
hebben. Homoseksualiteit blijft iets waar 
graag over wordt gegrapt (en zeker niet 
altijd in een positieve context) en  vooral 
jongens strooien vaak en graag met 
scheldwoorden als 'mietje' en 'potter' 
rond.
Een heel belangrijk thema bij aspi’s is 
leren veilig vrijen.
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Chirocycle

Zoekwoorden: 
recycleren, natuur, duurzaamheid, 
verspillen
Bron: Chiroraad 2015 / doc. 42

Drie woorden: precycle, recycle en 
 upcycle. Of in één woord: minder 
 verspillen! Minder verspilling van eten, 
van materiaal, van water, van energie 
en van grondstoffen. Hoe? Door afval te 
vermijden, spullen te hergebruiken, of 
van iets ouds iets nieuws te maken. Door 
te kringlopen dus.

Waarom Chirocycle? 
Omdat onze planeet het waard is. #lucht
vervuiling #plasticsoup #uitlaatgassen 
#klimaatopwarming #CO2uitstoot #broei
kaseffect #overconsumptie #andcounting 
#Chiroisdetoekomst

De Chiro is geen eiland, we maken deel 
uit van een samenleving. Een Chirogroep 
komt elke week bijeen in de buurt, het 
dorp, de stad waarop we betrokken zijn. 
We geven mee vorm aan die samen leving 
en doen dat op een zo verantwoord 
 mogelijke manier.

De grondstoffen die er altijd heel 
 vanzelfsprekend geweest zijn, raken 

 binnenkort op. Onze levensstijl zorgt voor 
een enorme uitstoot van broeikasgassen, 
wat het klimaat verstoort. Overproductie 
en overconsumptie zijn gewoonten die 
niet alleen duur zijn, maar ook de aarde 
 ernstig op de proef stellen.

We dragen met de Chiro zorg voor onze 
eindige planeet en gaan bewust om met 
al wat ze ons schenkt. We gaan de 
 verspilling van voedsel, energie, water en 
grondstoffen zoveel mogelijk tegen. We 
tonen dat het anders kan. We nemen onze 
verantwoordelijkheid op: ons klimaat is 
onze toekomst. Net als de kinderen en 
jongeren die elke week samenkomen om 
Chirospelletjes te spelen.

Op die manier bouwen we mee aan 
een samenleving die duurzaam is, voor 
onze generatie en voor toekomstige 
 generaties. De Chiro kiest ervoor om 
‘sterker te worden door bewust te  leven’, 
om te  werken aan bewust wereld
burgerschap, om te handelen met respect 
voor elkaar en voor onze omgeving.
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Ça va?! 

Zoekwoorden: 
psychisch welzijn, welbevinden
Bron: Chiroraad 2017 / doc. 39

Met een ? want we willen dat we aan 
elkaar écht vragen hoe het gaat.
Met een ! want we willen graag dat 
 iedereen kan uitkomen voor hun 
 gevoel.

Druk, druk, druk: elke dag naar school, 
huiswerk maken, goeie punten halen op 
toetsen en examens, uitblinken op de 
 muziekschool, scoren met de voetbal
ploeg, de hipste kleren uitzoeken, blijk 
geven van een spetterend leven op je 
Facebook, Instagram en Snapchat profiel, 
oma toch regelmatig eens  bezoeken, 
afspreken met vrienden en, oh ja, dan 
op zondag ook nog eens naar de Chiro 
gaan voor de leukste namiddag van 
de week. Anno 2017 ligt er veel druk 
op de  schouders van onze kinderen en 
 jongeren.

Uit onderzoek van de Vlaamse Jeugd
raad41  blijkt dat twee op de drie jongeren 
zich vaak gelukkig en tevreden voelen. 
Dat cijfer heeft als keerzijde dat een 
 derde van de jongeren zich vaak droevig, 
 bedrukt of ongerust voelt. Het onderzoek 
wijst ook uit dat 60 % van de jongeren 
het gevoel heeft niet aan de verwachtin
gen te kunnen voldoen. Meer dan een 
op de drie jongeren voelt zich psychisch 
zo slecht dat het hun functioneren 

41 Bron: Vlaamse Jeugdraad, 2016: vlaamsejeugdraad.
be/sites/default/files/wysiwyg/20160627_enquete_
hoe_gaat_het_en_hoe_kan_het_beter__verslag.
pdf 

 belemmert. Een positieve noot daarbij is 
dat meer dan 80 % van de jongeren aan
geeft dat afspreken met vrienden hen het 
meeste energie geeft, en twee op de drie 
jongeren vindt dat hun vrienden hen echt 
begrijpen.

De laatste jaren komen vragen over 
 psychisch welzijn van kinderen en 
 jongeren alsmaar vaker tot bij ons. 
Hoog tijd om een jaar lang dit thema 
extra  onder de aandacht te brengen, 
onze  expertise aan te vullen en een 
sterke boodschap uit te dragen naar de 
 buitenwereld. Want jongeren, die moeten 
 zorgeloos jong kunnen zijn!

Speerpunten van 
het jaarthema

Hé, het is oké ... 
... om te voelen wat je voelt. Stress, 
 verdriet, teleurstelling en angst zijn even 
normale onderdelen van het leven als 
plezier, blijdschap en trots. We ‘sharen’ 
allemaal gretig de momenten waarop 
we ons super voelen via ons Instagram
verhaal; onze dipjes lijken ons minder de 
moeite waard om (digitaal) te delen. Met 
het jaarthema ‘Ça va?!’ roepen we op om 
er óók voor uit te komen wanneer het 
eens minder goed met je gaat. We willen 
het taboe rond – klein en groot – psy
chisch onwelzijn doorbreken. Zo bouwen 
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we aan een cultuur waar ieder individu 
eerlijk mag vertellen hoe hij of zij zich 
echt voelt, als een eerste stap naar er écht 
zijn voor elkaar.

Wees niet bang en durf erover te 
praten
Wanneer we elkaar vertellen hoe het nu 
eigenlijk echt met ons gaat, is het ook 
belangrijk dat we tijd maken voor elkaars 
verhaal. In de Chiro spelen we samen en 
bouwen we zo aan een warme groeps
sfeer waar iedereen open zichzelf mag 
zijn en mag vertellen wat hij of zij voelt. 
We zijn er voor elkaar als het even wat 
minder gaat en we hebben respect voor 
elkaars kwetsbaarheid. Een knuffel en een 
luisterend oor kunnen wonderen doen! 
‘Ça va?!’ wil een bewustzijn creëren rond 
zorg dragen voor elkaar. De Chiro is er 
voor plezier, mopjes en straffe  verhalen, 
maar ook voor een serieus gesprek. 
 Natuurlijk blijven onze leiders en leidsters 
jonge vrijwilligers en geen psychologen 
en hulpverleners. We willen hen wel 
handvaten aanreiken om door spel open
heid te creëren en het gesprek aan te 

gaan met kinderen en jongeren over hun 
twijfels en zorgen, zonder dat zij daarom 
hun problemen moeten oplossen.

De Chiro als tegengif
De druk op jongeren is torenhoog.  Zowel 
binnen als buiten de schoolcontext 
 moeten ze presteren en uitblinken. De 
Chiro is het laatste stukje jongeren
domein waar er even niets moet. We 
spelen omwille van het spel, we knutselen 
voor de expressie en we chillen samen om 
het hardst. Met dit jaarthema dagen we 
 leiding uit om nog meer werk te maken 
van nietcompetitieve activiteiten,  waarin 
ze alle leden aanspreken op hun  talenten 
en de groep een grote meerwaarde krijgt. 
Ook de leiding zelf willen we uitnodigen 
om soms wat druk van de ketel te laten in 
hun strakke planning en organisatie, en 
genoeg te genieten van het leiding zijn. 
Zo wordt de Chiro voor leden en leiding 
een warme omgeving waar  beleven 
 centraal staat en tegelijk een veilig rust
punt in de ratrace van het dagelijkse 
 leven. Want spelen kan ervoor zorgen dat 
je even als om je heen vergeet.
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Grenzeloos Chiro!

Zoekwoorden: 
Grenzeloos Chiro, internationaal, 
Fimcap, DIA, uitwisseling, ontmoeting
Bron: Chiroraad 2018 / doc. 36 (Dienst 
Internationale Activiteiten)

We eten taco’s, onze kleren zijn ‘made in 
China’, we slapen in Zweedse bedden en 
we chatten met mensen aan de andere 
kant van de wereld. Ja, we zijn wereld
burgers. We horen of lezen verhalen 
over mensen aan de andere kant van de 
wereld. Maar we weten niet altijd wie ze 
echt zijn. Met Grenzeloos Chiro willen we 
buiten onze eigen Chirogrenzen gaan en 
in ontmoeting gaan met andere jeugd
bewegingen over de landsgrenzen heen! 

Waarom Grenzeloos Chiro? In spel kunnen 
we elkaar vinden: iedereen speelt. Overal 
zijn er jeugdbewegingen met dezelfde 
doelen bezig: kinderen en jongeren laten 
organiseren, leren,  ervaren, spelen. Door 
te focussen op ‘ internationaal’ willen we 
Chiroleden en leiding motiveren om hun 
blik te  verruimen en uit hun comfortzone 
te treden. We willen hen in ontmoeting 
laten gaan met jongeren van over heel 
de wereld. Met de Chiro maken we ten 
slotte als stichtend lid bovendien deel 
uit van een internationaal netwerk van 
jeugdbewegingen, de Fimcap42. Met dit 
jaarthema willen we dat netwerk en de 
mogelijkheden die dat netwerk biedt in 
de kijker zetten.  

42 De Fimcap is een internationale katholieke confede
ratie van jeugdbewegingen. De naam is een letter
woord dat staat voor Fédération International des 
Mouvements Catholiques d’Action Paroissale. Fim
cap telt 29 organisaties in 26 landen.

In dit jaarthema willen we focussen op 
drie pijlers.

Goeiedag, Bonjour, Buenas Dias 
Door anderen te ontmoeten, kan je veel 
leren! Zo kunnen wij vanuit Chirojeugd 
Vlaanderen ook veel leren van leiding en 
leden en organisaties in het buitenland. 
Door in ontmoeting te gaan en uit te 
wisselen over de grenzen heen willen we 
verwondering opwekken. Internationale 
ontmoetingen staan centraal. En daarvoor 
hoef je niet altijd letterlijk over de grens 
te gaan! 

Samen sterk! 
Als Chirojeugd Vlaanderen leven we niet 
op een eiland. We vinden niet alleen 
onze eigen groep belangrijk: we hebben 
ook aandacht voor de gemeenschap om 
ons heen. We wonen samen op dezelfde 
 wereldbol. Onze stem klinkt luider als we 
die met veel tegelijk laten horen. We laten 
de stem van kinderen en jongeren horen. 
Dat willen we niet alleen doen voor de 
kinderen en jongeren die binnen ons land 
wonen, maar voor alle kinderen wereld
wijd. Dat doen we ook vanuit ons gevoel 
voor rechtvaardigheid. 
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Chiro, dat is wat ons bindt!
Spanjaarden luisteren naar hiphop, net 
als wij. In Marokko besteden ze veel aan
dacht aan hun vrienden, net als wij. We 
lijken meer op elkaar dan we zelf soms 
denken. Natuurlijk hebben jongeren aan 
de andere kant van de wereld hun eigen 
culturele eigenheden en verschillen ze zo 
van ons. Door kennis te maken met leden 

en leiding van alle jeugdbewegingen in 
de wereld willen we ook focussen op de 
gelijkenissen. Van noord naar oost en van 
zuid naar west: we zijn jong, zitten in de 
jeugdbeweging, spelen voor zot, gaan 
op kamp en bouwen aan kampvuren die 
overal evenveel warmte verspreiden. Via 
deze gelijkenissen willen we werken aan 
verbondenheid. 
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OnvoorSPELbaar

Zoekwoorden: 
jaarthema, spel, impuls, inleving, 
fantasie
Bron: Chiroraad 2019  2020 / doc. 03

“Mama, we waren een spel aan het spelen 
en toen vond Illias ineens een oud boek 
in het lokaal waarin staat hoe we  geheime 
codes kunnen kraken! We hebben ook 
ontdekt dat de tekening op de muur 
van ons lokaal een echte schatkaart is! 
 Volgende week gaan we de schat zoeken, 
zei leidster Silke!” Zo gek zouden alle 
Chirodagen moeten zijn!

Waarom OnvoorSPELbaar?
Chiro is spelen om het spel. Bijna een 
derde van de Chirogroepen geeft aan dat 
ze meer bezig zijn met nevenactiviteiten 
(om financiën te verzamelen) dan met 
activiteiten voor de leden. De voorbije 
jaren verstrengde de wetgeving met 
betrekking tot (openbare) ruimte, wat 
impact heeft op spelmogelijkheden voor 
kinderen en jongeren. Binnen het Chiro
kader lijkt spelen meer en meer naar de 
achtergrond te verschuiven en minder 
aandacht te krijgen op evenementen, 
weekends en cursussen. Tijd dus om een 
spotlicht op ‘SPEL’ te richten.
Daarnaast vervallen groepen vaak in 
tradities. De kampplanning lijkt verdacht 
hard op die van vorig jaar, en bij een 
spaghettiavond volgen we blindelings 
het draaiboek dat tien jaar geleden werd 
uitgeschreven. Elke Chirogroep mag dit 
jaar haar grenzen verleggen. We dagen 

lokale groepen uit om meer outside the 
box te denken bij het organiseren van die 
traditionele activiteiten.

Drie focuspunten

Doe ’n keer zot! 
Doe eens wat anders: betrek  onbekenden 
in je werking, gooi je leidingskring 
 helemaal om, enz. We dagen zowel  leden, 
leiding als kader uit om elke zondag 
iets nieuws te proberen. Onze 112.000 
leden treden daarmee wekelijks uit 
hun  comfortzone, zonder (emotionele) 
 veiligheid uit het oog te verliezen.
Tradities zijn er om te koesteren, maar 
verandering kan verfrissend zijn. 
 Groepen worden door dit jaarthema 
 geïnspireerd om deeltjes van hun  werking 
eens van tafel te vegen en van nul te 
 beginnen. Daarvoor bieden we impulsen, 
brainstorm ideeën en voorbeelden aan. 
We trekken dat actief open naar het hele 
 Chirogebeuren en beperken ons dus niet 
tot zondagmiddag.

Spel
We zijn in de Chiro vaak bezig met neven
activiteiten zoals administratie, contact 
met ouders, kasactiviteiten, enzovoort. 
Met dit jaarthema gaan we graag nog 
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eens terug naar de basis van Chiro: spel.
We zetten spel niet alleen centraal maar 
bekijken het ook met een nieuwe blik en 
brengen het ‘onvoorspelbare’ in wat we al 
kennen. Dat doen we door bekende spel
concepten te combineren, te stimuleren 
om knotsgekke originele activiteiten in 
elkaar te steken of door tikkertje te spelen 
op ongewone plekken (het moet niet 
altijd moeilijk zijn). We denken groots en 
outside the box. Meer zelfs: we breken 
de doos af en maken er een wasmachine 
van die ons plotseling naar een ander 
 universum brengt. Elke zondagnamiddag 
geven we een onverwachte draai.· 

Inleving en fantasie 
De leiding wordt uitgedaagd om tijdens 
het spel in te gaan op de fantasie van de 
leden.
“En toen kwam de draak en die blies de 
prins helemaal omver!”  “Nee,” zegt Mieke, 
“ik ben een ridder en ik ga hem redden!”

Om deze speelse ontdekkingstocht 
 verder te zetten, is het ook belangrijk dat 
we  focussen op een sterke inleving. Jezelf 
deel voelen van het verhaal dat verteld 
wordt, biedt een uniek perspectief op 
het spel. Daarbij is het soms nodig de 
 planning wat los te laten en ruimte te 
maken voor vormen van vrij spel. Laat 
je daarbij als leiding ook volledig mee
sleuren door de fantasie van je leden. 

De intuïtieve methode (zie visietekst: 
‘ Spelen’) staat binnen dit jaarthema 
centraal. Er is ruimte om te proberen en 
gewoon te spelen. We breken de grenzen 
van het spelen open en leren onszelf, 
elkaar en de wereld daardoor kennen. 

Om dat te bereiken, heb je niet altijd een 
uitgebreid decor, nieuwe verkleedkleren 
of grime nodig. Less is more en onszelf 
uitdagen om aan de slag te gaan met ta
fels, stoelen of gewoon een simpele stok 
is de boodschap. Je kan op verschillende 
manieren een namiddag vullen met pen 
en papier. De kracht zit in de koppeling 
met een sterke inleving en dat willen we 
graag laten zien!

In de Chiro krijgen we de kans om 
knotsgekke gedachten in acties om te 
zetten. We maken dan ook graag werk 
van  contexten waarin knotsgekke  ideeën 
kunnen ontstaan en van nog meer 
 ondersteuning bieden om die ideeën om 
te zetten in actie!

Niet zomaar een zondag!
Die drie focuspunten zijn belangrijke 
drijfveren voor vernieuwing. Vernieuwing 
creëert uitdaging, wat dan weer ruimte 
biedt om anders te werken. We geloven 
in de energie die nieuwe en verfrissende 
dingen kunnen bieden binnen de Chiro
werking. We laten dat een heel jaar zien 
aan leden, leiding en kader. Dat is de drijf
veer van het jaarthema ‘OnvoorSPELbaar’.

We gaan voor nog zotter, we creëren elke 
week verwondering, we kiezen voor dat 
nieuwe jasje. We zetten het hele jaar op 
stelten.

‘t Is tijd voor iets nieuws. ‘t Is tijd voor iets 
‘OnvoorSPELbaars’!
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Vonken

Zoekwoorden: 
jaarthema, impulsen, energie, 
samenhorigheid
Bron: Chiroraad 20202021 / doc. 03

Waarom Vonken?
We beseffen het niet altijd, maar in de 
Chiro doen we de dingen heel bewust 
samen, en niet alleen. Door samen te 
 werken, delen we onze energie met 
 elkaar. Meer zelfs, we wekken nieuwe 
energie op en geven elkaar impulsen. 
Elk met ons  eigen engagement en onze 
motivatie laten we de Chiro iedere keer 
opnieuw stralen en dat mogen we dit jaar 
extra  waarderend in de kijker zetten. 

De boodschap die we willen brengen met 
Vonken is eigenlijk niet helemaal nieuw. 
We vinden het gevoel dat bij Vonken 
hoort bijvoorbeeld heel goed terug in het 
klassieke Chiroliedje ‘Tuimeling’. Samen 
aan Chiro doen, dat geeft vonken!

De twee pijlers van Vonken

Samen(horig) als ploeg
Samen in de Chiro zitten schept een 
band tussen leden, leiding, kaderleiding 
en oudleiding, zowel binnen de eigen 
ploegen als binnen de jeugdbeweging in 
haar geheel. In de eerste plaats bestaat 
die band tussen Chiroleden en leiding 
uit  lokale groepen die tot elkaars dichte 
‘ Chirofamilie’ behoren. In hun eigen 

 werking gaan ze samen aan de slag om 
elke zondag opnieuw memorabel te 
 maken.
Aan de andere kant komt dat gevoel van 
samenhorigheid ook terug als je mensen 
leert kennen. Als je iemand van de Chiro 
tegenkomt op straat, op school, op de 
Dag van de Jeugdbeweging, op een fuif 
of festival … Ook al heb je elkaar nog 
nooit eerder gezien, toch slaat er een 
soort vonk over omdat jullie de Chiro als 
gemeenschappelijk punt hebben. 
Dat gevoel van samenhorigheid vertaalt 
zich ook in een soort liefde voor onze 
Chiro. Als we denken aan de Chiro krijgen 
we telkens een gevoel dat we niet goed 
kunnen beschrijven, dat moeilijk te vatten 
is. Het is iets intuïtiefs dat je ook hebt bij 
liefde of verliefdheid waarbij de vonken er 
ook af vliegen. 
Dat samengevoel verbindt en versterkt 
ons dus als jeugdbeweging maar ook als 
gemeenschap

Samen maar toch elk uniek
Wat we samen doen, geeft inderdaad 
vonken en is krachtig. Binnen de Chiro 
vinden we het echter ook belangrijk dat 
iedereen van de (kader)leiding en de 
leden kan stralen en hun energie kwijt 
kan. Onze jeugdbeweging is dan ook voor 
veel kinderen en jongeren een uitlaatklep 
en een plaats waar ze zichzelf kunnen 
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en mogen zijn. Het is een plaats waar 
je ook energie kan krijgen als het even 
minder met je gaat. We hechten waarde 
aan ieders eigenheid en laten iedereen 
 participeren vanuit eigen sterke en 
 zwakke kanten.
Specifiek bij leiding vonkt het als iedereen 
zich smijt vanuit hun eigen engagement 
en motivatie. Als je iets graag doet en je 
zet je eigen sterktes in (of ontwikkelt ze 
verder), dan til je jezelf naar een hoger 
niveau, groeit je zelfvertrouwen, groeit 
je draagkracht en spat de energie er 
 automatisch af. 
Als iedereen dat doet, kan het niet anders 
dan dat dat vonken geeft binnen je eigen 
ploeg en de ruimere Chiro.

Samen aan Chiro doen, 
dat geeft Vonken!
Het feit dat Chiro vonken geeft, komt 
doordat het samen en het individuele 
niet van elkaar los te koppelen zijn. 
Pas als iedereen hun eigen vonkje kan 
vinden, dragen we samen bij tot een 
groter Chirovuur. Dat grotere Chirovuur 
stimuleert op zijn beurt dan elk individu 
om er telkens opnieuw voor te gaan. 
Die  cirkel beweging zorgt voor een 
sneeuwbal effect dat onze liefde voor de 
Chiro aanwakkert.

Gooi alles ondersteboven, laat het vuur in 
jou niet doven!
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Standpunten

De Chiro neemt dagelijks standpunten 
in. Sommige standpunten hebben extra 
verdiepingswerk nodig, daar moeten we 
langer over doorpraten. Die nemen we 
hier op.

Daarbij is het belangrijk om de notule van 
de vergadering erbij te nemen. Alleen dan 
is er het totaalplaatje van het standpunt 
dat meegenomen is naar de vertegen
woordiging.

Stemrecht vanaf 16 jaar

Situatieschets
Op 4 mei 2016 stemde de Vlaamse Jeugd
raad een advies goed over stemrecht voor 
zestien en zeventienjarigen. De Chiro 
keurde dat advies mee goed als lid van 
de AV. We volgden de argumenten van 
de Vlaamse Jeugdraad. Ondertussen zal 
in november 2016 de Vlaamse Jeugdraad 
een campagne in gang steken om dat 
advies in de picture te zetten. Het is dus 
belangrijk dat we goed weten hoe de 
Chiro zich daarin opstelt. Daarom werd 
het tijd om enkele zaken op papier te 
zetten, zo kunnen we ons standpunt goed 
 verduidelijken.
Daarnaast bestaan er enkele Blijvende 
Besluiten over hoe de Chiro zich verhoudt 
t.o.v. politieke engagementen. We nemen 
die besluiten mee op. Zo behouden we 
het overzicht.

Begrippen
Stemrecht, stemplicht, opkomstplicht, 
politiek, partijpolitiek ... Wat betekent dat 
allemaal?
• Stemrecht: je hebt het recht om te 

stemmen, niet de plicht. Belgen zijn 
stemgerechtigd als ze aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

• Je bent minstens 18 jaar, ten laatste 
op de dag van de verkiezingen.

• Je mag niet uitgesloten of geschorst 
zijn van het kiesrecht.

• Je moet ingeschreven zijn in het 
bevolkingsregister van je gemeente, 
ten laatste op de dag dat de 
kiezerslijst wordt afgesloten.

• Ook nietBelgen kunnen in bepaalde 
gevallen genieten van stemrecht.

• Stemplicht: de verplichting om een 
stem uit te brengen. In België geldt 
geen stemplicht, wel opkomstplicht.

• Opkomstplicht: wanneer er 
verkiezingen gehouden worden, 
moeten alle mensen deelnemen die 
stemrecht hebben. Je bent niet verplicht 
om een stem uit te brengen op een 
lijst of een kandidaat, je kunt blanco 

Zoekwoorden: 
stemrecht, politiek
Bron:  Chiroforum 105, doc. 13 (Niels 
de Ceulaer, Merijn Van de Geuchte)
Eerste versie: 10/11/2016
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stemmen.
• Politiek: streven naar je gedroomde 

inrichting van de samenleving en 
daarvoor ook standpunten en positie 
innemen in plaats van ‘passief neutraal’ 
te zijn.

• Partijpolitiek: focussen op partijen die 
politieke belangen verdedigen, zonder 
daarbij het beleid in zijn breedheid aan 
te spreken.

In het advies van de Vlaamse Jeugdraad 
gaat het dus over stemrecht voor jonge
ren vanaf 16 jaar.

Argumenten Vlaamse 
Jeugdraad

Voer stemrecht in voor 
zestien- en zeventienjarigen
Jongeren maken een belangrijk deel uit 
van onze samenleving, daarover zijn we 
het allemaal eens. Het is belangrijk dat zij 
als volwaardige burgers erkend  worden 
en mee vorm kunnen geven aan het 
beleid. De Vlaamse Jeugdraad is ervan 
overtuigd dat jongeren vanaf zestien jaar 
over voldoende competenties beschikken 
om weloverwogen keuzes te maken en de 
 gevolgen van die keuzes in te schatten. 
Dat tonen resultaten uit een onderzoek 
naar aanleiding van de verlaging van de 
stemgerechtigde leeftijd in Schotland 
 duidelijk aan. Naast een positief effect op 
het politieke engagement van jongeren 
zijn we ervan overtuigd dat stemrecht 
voor zestien en zeventienjarigen jaar 
ook een positief effect heeft op het 
 engagement van politici.

Omkadering
De Vlaamse Jeugdraad is ervan overtuigd 

dat jongeren vanaf zestien jaar over 
 voldoende competenties beschikken om 
weloverwogen beslissingen te nemen. We 
willen echter wel het belang van correcte 
informatie en omkadering benadrukken.
• Communiceer over politieke thema’s 

op een manier die toegankelijk en 
begrijpelijk is voor jongeren.

• Geef jongeren meer maatschappelijke 
en politieke vorming in het onderwijs. 
Zorg dat elke school dat op een 
gecoördineerde manier inbedt.

• Zorg voor een eenvoudige en duidelijke 
stemprocedure.

• Heb bij de omkadering extra aandacht 
voor kwetsbare groepen.

Zorg voor verschillende 
participatiemogelijkheden voor 
kinderen en jongeren 
De invoering van stemrecht voor 
 zestien en zeventienjarigen is geen 
vervanging voor andere vormen van 
inspraak.  Integendeel, kinderen en 
 jongeren moeten altijd de kans krijgen 
om hun stem te laten horen en bij het 
beleid te worden betrokken, niet enkel 
 tijdens verkiezingen. Blijf daarom werk 
maken van verschillende vormen van 
directe en indirecte participatie van 
 jongeren aan onze samenleving.

Erken en benadruk positieve 
effecten van de invoering van 
stemrecht voor zestien- en 
zeventienjarigen
• De erkenning van jongeren als 

volwaardige burgers: hoewel stemrecht 
slechts één mogelijk instrument is, is 
het dé symbolische test voor politieke 
participatie door jongeren, en daardoor 
ook het criterium voor volwaardig 
burgerschap.
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• Jongeren op de politieke agenda: 
stemrecht voor jongeren van zestien en 
zeventien kan zorgen voor de toename 
van wederzijdse interesse.

• De bevordering van politieke 
belangstelling en competentie: uit de 
JOPmonitor blijkt dat ongeveer de 
helft van onze Vlaamse jongeren geen 
interesse toont voor politiek. Onderzoek 
naar de gevolgen van het verlagen 
van de stemgerechtigde leeftijd in 
Oostenrijk heeft uitgewezen dat de 
interesse bij zestien tot achttienjarige 
jongeren opmerkelijk stijgt nadat ze 
toegang krijgen tot het stemrecht. 
Jongeren zullen actiever op zoek gaan 
naar informatie over het politieke 
systeem en de manier waarop politiek 
hun dagelijkse leven beïnvloedt.

Argumenten Chiro
De Chiro werkt volgens de participa
tieve methode: ieder kind en iedere 
jongere heeft eigen mogelijkheden, 
eigen  sterke en zwakke kanten. Het is 
belangrijk dat  iedereen die mogelijk
heden kan  benutten. Sterker nog: we 
spreken  kinderen en jongeren net op die 
mogelijkheden aan. We zorgen ervoor 
dat iedereen mee verantwoordelijk
heid opneemt voor het samenleven. Dat 
doen we omdat we geloven dat we het 
samenleven rijker maken als iedereen 
een volwaardige inbreng kan hebben. We 
geloven zelfs dat het samenleven er beter 

van wordt als iedereen zijn of haar verant
woordelijkheid wil opnemen.

Met de Chiro proberen we zelf ook te 
participeren aan de samenleving om ons 
heen. We nemen deel aan het parochie 
en buurtleven, we willen mee vorm geven 
aan de samenleving. Het is belangrijk 
om de stem van kinderen en jongeren te 
laten horen en onze verantwoordelijkheid 
op te nemen, ook buiten de Chiro43.

We trekken dat participatief werken  volop 
door in onze werking en daarbuiten. 
Dat betekent dat we onze leden volop 
stimuleren om hun inbreng te geven en 
verantwoordelijkheid op te nemen. Dat 
betekent ook dat we hen ertoe aanzetten 
om geëngageerde en kritische wereld
burgers te zijn44.

Conclusie
Vanuit onze Chirodroom, ons geloof in 
jongeren, onze eerdere besluiten én ons 
participatief werken volgt logischerwijs 
dat de Chiro het advies van de Vlaamse 
Jeugdraad ondersteunt en mee onder
streept en uitdraagt. De Chiro is voor 
stemrecht vanaf 16 jaar.

43 Chiromethode: participatief 
44 Chiromissie
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Samenlevingsdienst

Zoekwoorden: 
samenlevingsdienst, engagement, 
vrijwilligerswet
Bron: Chiroforum doc. 32 (Niels de 
Ceulaer)
Eerste versie: 9 maart 2017

Situatieschets
Het idee van vrijwillige burgerdienst 
of  samenlevingsdienst is al enkele 
 keren boven komen waaien en even 
snel weer gaan liggen. Daar lijkt nu 
 echter  verandering in te komen. Er is 
een  conceptnota  ingediend door o.a. 
Van Rompuy en  enkele andere Vlaams 
 Parlementsleden45 om het idee te 
 bespreken binnen de regering. Ook 
 minister Gatz is het idee genegen, 
hij wil zelfs enkele proefprojecten 
 uitrollen.  Minister De Block herwerkt de 
vrijwilligers wet en denkt erover na om de 
vrijwillige burgerdienst daar een plaats 
in te geven. Het lijkt er dus op dat het 
samenlevingsdienstidee er nu wel eens 
door kan komen.
De Vlaamse Jeugdraad verzamelde in 
december alvast de mening van enkele 
jongeren (#SLD) en werkt momenteel aan 
een advies. Hoe denken we daar in de 
Chiro over?

45 docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/20162017/
g10781.pdf

Wat houdt het concept 
‘samenlevingsdienst’ juist in? 

Het concept ontstaat vanuit het idee 
dat ‘onze maatschappij nood heeft aan 
 plaatsen waar de verschillende lagen 
en groepen in de samenleving elkaar 
 kunnen ontmoeten’. De conceptnota 
van Van Rompuy is voorlopig het enige 
 instrument waar het idee het meest wordt 
uitgewerkt. Het zal dus vermoedelijk deze 
richting uitgaan, al staat alles nog ter 
discussie op de regering.

Het heeft bijvoorbeeld de volgende 
 voordelen:
• Het engagement van de jongeren en 

hun verantwoordelijkheidszin erkennen
• Zorgen dat individuen die sociocultureel 

verschillend zijn elkaar kunnen 
ontmoeten, in dialoog treden en 
banden smeden

• De maatschappelijke behoeften en 
bijbehorende vormen van solidariteit 
beter leren kennen zodat de jongeren 
zelf kunnen bepalen op welke manieren 
ze zich solidair kunnen inzetten

• De kritische ingesteldheid van de 
jongeren ontwikkelen door een 
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beter inzicht in de maatschappelijke 
uitdagingen

• Meer zelfvertrouwen en een gevoel van 
eigenwaarde krijgen

• De ondernemingszin bij de 
jongeren aanwakkeren door hen 
verantwoordelijkheid te geven en 
projectmatig te laten werken

• Experimenteren met participatie en 
engagement, een echt laboratorium 
voor het samenleven

• Burgerrechten en plichten beter leren 
kennen

• Heroriëntering van schoolverlaters 
zonder diploma

• Oriëntatie in het leven

Praktisch wordt er in de conceptnota 
gesproken over:
• Gegarandeerd aanbod: elke Vlaamse 

jongere tussen 18 en 25 jaar wordt 
door de Vlaamse overheid actief 
aangesproken met een aanbod tot 
burgerdienst. De jongere blijft evenwel 
vrij om hierop in te gaan en/of in de 
keuze van het type van burgerdienst.

• Uitvoeringsmodaliteiten
• Duurtijd: van zes maanden tot een 

jaar.
• Alle lagen van de bevolking 

aanspreken: werkloze jongeren 
kunnen de opschorting van de 
verplichtingen tot het zoeken van 
werk aanvragen voor de duur van de 
burgerdienst. Dat geldt nu al voor 
de vrijwillige legerdienst. Onderzoek 
geeft aan dat dit bijdraagt tot het 
aanleren van een goede attitude die 
hun kansen op het vinden van werk 
later verhoogt.

• Wettelijk statuut:
• Bij de Federale Regering aandringen 

op de invoering van een wettelijk 
statuut voor de vrijwillige 
burgerdienst. Hiervoor kan 
bijvoorbeeld een beroep gedaan 
worden op: 
A) het statuut voor de vrijwillige 
militaire inzet; ofwel 
B) het statuut voor de semiagorale 
arbeid46.

• Kostprijs: een eerste ruwe raming 
schat de voorlopige kostprijs op 6500 
euro per jongere (voor zes maanden). 
Die inspanning kan deels gedragen 
worden door de Europese Unie in 
het kader van de oprichting van een 
Europees Solidariteitskorps of de 
Youth Garantee.

Klanken van jongeren/
jeugdsector zelf
In december is de Vlaamse Jeugdraad 
klanken gaan verzamelen bij jongeren 
op straat. Jongeren zijn vaak voorstander, 
maar hun mening wijzigt wel als ze beter 
geïnformeerd zijn. Enkele reacties:
• De doelstellingen die benoemd worden, 

vinden we waardevol en we zijn blij dat 
de politiek daarin wil investeren.

• Noch de jeugd, noch het jeugdwerk 
denkt dat SLD de oplossing is voor die 
doelstellingen.

• Zowel onderwijs als jeugdwerk werken 
al jaren aan die doelstellingen, en op 

46 Tussen normale arbeid en het pure vrijwilligers
werk bestaat een grijze zone: het vrijetijdswerk of 
de  semiagorale arbeid. Minister van Sociale Zaken 
Maggie De Block (Open VLD) overlegt daarover met 
alle betrokkenen. Het gaat onder meer om de vrij
willigers bij de brandweer, in de sport en in de wel
zijnssector (bv. sporttrainers). 
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die sectoren wordt er al jaren bespaard. 
Investeer in die sectoren, zij hebben 
de expertise en ervaring. Geef hen 
middelen om te blijven innoveren.

• Op zich is SLD een fijn idee, maar de 
noodzaak is er niet aangezien het 
onderwijs, het jeugdwerk en deeltijdse 
onderwijstrajecten aan dezelfde 
doelstellingen werken. Investeer daar in 
functie van de SLDdoelstellingen.

• Veel gehoorde klank: ‘ Fijn idee, maar ik 
ga er niet zelf op intekenen.’

• Er zijn ook een pak argumenten en 
aandachtspunten om van SLD een 
positiever verhaal te kunnen maken. 
Maar die zou de Vlaamse Jeugdraad 
willen achterhouden tot het voorstel 
definitief is of zou zijn. Vermoedelijk ten 
vroegste eind 2019.

Wat vindt de Chiro 
daar nu van? 
De vraag is eenvoudig: staan we achter 
dit concept of niet? Het is duidelijk dat 
o.a. de jeugdsector, maar ook welzijn, 
 cultuur, onderwijs, enz. vandaag al 
 keihard  werken aan de doelstellingen die 
het  concept samenlevingsdienst voor 
ogen heeft. Dat zijn mooie doelstellingen, 
maar om ze te realiseren, lijkt samen

levingsdienst niet de juiste oplossing. 
Het is daarnaast hypocriet om te gaan 
besparen in sectoren als jeugdwerk en 
onderwijs, maar dan wel 6500 euro per 
jongere (!) te willen uitgeven aan een 
nieuw concept met exact dezelfde doel
stellingen. Bovendien creëer je (opnieuw) 
concurrentie  tussen vrijwilligers. Marius 
Meremans (parlementslid NVA) beschrijft 
het zo: “Mijn twee zonen zijn Chiroleider 
en nemen dus een vrijwillig engagement 
op. Als de  derde liever betaald wordt voor 
zijn burgerdienst, kan ik hem moeilijk 
tegenhouden. Maar dan heeft de Chiro 
op termijn wel een  probleem. (...) Het is 
geen overheidstaak om het aanbod te 
organiseren en tegelijker tijd jongeren 
te  betuttelen en te betalen voor een 
 engagement dat ze vandaag al opnemen.”

Het voorstel is dus om de richting van 
het advies van de Vlaamse Jeugdraad te 
volgen: “Goed dat jullie op deze doelen 
willen inzetten, maar SLD is voor ons niet 
de oplossing. Investeer in plaats van te 
besparen op wat er al is.” 
De argumenten ter verbetering van SLD 
worden achter de hand gehouden voor 
als het er toch door zou komen.
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Validering van informeel leren

Zoekwoorden: 
informeler leren, competentiedenken, 
validering
Bron: Chiroforum, doc. 35 (Merijn Van 
de Geuchte, Fara Elsen, Sarah Goris)
Eerste versie: 20/04/2017
Update: 02/05/2019 Chiroforum 2019 
doc. 33

Vormen van leren
• Formeel leren is leren via een 

instructieprogramma binnen een 
onderwijsinstelling, een opleidings of 
vormingscentrum voor volwassenen of 
op de werkplek. Het wordt gewoonlijk 
erkend met een kwalificatie of een 
certificaat. Dit gaat letterlijk over 
minstens 50 % halen op je rapport.

• Niet-formeel leren is leren via een 
programma dat gewoonlijk niet 
geëvalueerd wordt en dat niet leidt 
tot een certificaat. Dat is bijvoorbeeld 
iemand die een animatorattest behaalt. 
Het is niet echt formeel leren, maar ook 
niet meer informeel leren.

• Informeel leren is leren resulterend 
uit activiteiten gerelateerd aan de job, 
het familieleven of de vrije tijd. Dat 
gaat over wat Chiroleiding leert door 
bijvoorbeeld een fuif te organiseren. Of 
wat iemand leert als je verbondsleiding 
bent. De ‘elders verworven 
competenties’ (EVC’s) die je daar opdoet, 
maar die nooit benoemd worden.

Als je even nadenkt, is het duidelijk dat 
we binnen de Chiro vooral nietformeel 
en informeel leren. De Chiro zorgt voor 

sterkteervaringen die het gevolg zijn van 
deze vormen van leren. Dat is iets waar de 
Chiro héél goed in is, maar waar we ook 
aan moeten blijven werken. Denk maar 
aan onze intuïtieve methode. ;)

Visie op vorming
De Chiro werkt ervaringsgericht. 
 Kinderen en jongeren leren intenser 
via onze intuïtieve methode.  Kinderen 
en jongeren zijn heel wat meer dan 
enkel een bundeltje hersenen. Ze 
 verwerken de  indrukken en ervaringen 
die ze  opdoen met alle delen van hun 
lichaam.  Ervaringen die door  kinderen 
en  jongeren doorvoeld kunnen  worden, 
spreken veel sterker aan. We moeten er 
dus voor  zorgen dat we hen  voldoende 
van die ervaringen aanbieden.  Kinderen 
en  jongeren moeten de dingen 
 kunnen  ondervinden, kunnen beleven.

We organiseren vorming om leiding 
en kaderleiding de kans te geven zich 
 inzichten, vaardigheden en  houdingen 
van leiding zijn eigen te maken. Chiro
vorming vertrekt altijd vanuit de 
 ervaringen van de deelnemers. Ze grijpt 
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in op situaties die voorkomen in de 
praktijk van het (kader)leiding zijn. De 
ervaring geeft je de mogelijkheid je eigen 
kwaliteiten en talenten te leren kennen 
en ontplooien. Zo werken we aan non 
formeel en informeel leren.

Uit onze visie op vorming volgt dat een 
attest als einddoel helemaal  indruist 
 tegen die gedachte. We willen net 
een plek aanbieden waar kinderen en 
 jongeren vrij kunnen ervaren en onrecht
streeks bijleren. Het attest of  diploma 
als doel in de eerste plaats  zetten, 
neemt leerkansen weg of beperkt de 
leer kansen. Het proces dat leiding en 
leden  spelenderwijs en/of op vorming 

 doormaken, is dus belangrijker dan het 
attest. 

Competentiedenken 
in de Chiro
Met het nieuwe decreet werd er voor elk 
attest een competentiekader vastgelegd. 
Die competenties geven aan wat een 
animator, hoofdanimator of instructeur 
over de organisaties heen zouden  moeten 
kunnen. De overheid verwacht een 
 minimumniveau, maar verzuimte het om 
dat te definiëren. 
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Dat verwachte minimumniveau heeft 
tot gevolg dat sommige jongeren met 
een specifieke problematiek (bv. een 
 beperking) grote moeilijkheden zullen 
hebben om het attest te behalen. Het 
 verwachte minimumniveau vormt dus 
een drempel. Desondanks geloven wij 
dat ook die jongeren talenten en vaardig
heden hebben die meer dan welkom zijn 
in een Chirowerking. 

De ervaring leert ons dat het  vastgelegde 
competentiekader veel omvat van wat 
goede (groeps)leiding of een goede 
 instructeur in de Chiro moet kunnen, 
maar niet alles. Enkel die competenties 
erkennen, zorgt ervoor dat we andere 
talenten, vaardigheden of houdingen niet 
of minder erkennen. Iedereen is immers 
anders en vastgelegde competenties 
maken het niet echt mogelijk om daarin 
accenten te leggen. 

Het competentiedenken geeft in de 
kadervormingscursussen een gemeen
schappelijk kader waarmee deelnemers 
over de delen van het traject heen hun 
groei kunnen opvolgen en waarmee 
 organisaties hun kadervorming richting 
kunnen geven. We zijn niet vies van het 
gebruik van competentietaal in onze 
kadervormingen, want we geloven dat 
het benoemen van de competenties 
tijdens blokken en tijdens evaluaties en 
 coachingsgesprekken een positieve in
vloed heeft op het (bewuste) leerproces 
van de jongeren. 

We zijn absoluut geen voorstander van 
het gebruik van competenties bij het 
 informeel leren van leden en leiding 
 tijdens hun ‘gewone’ Chirowerking. 

We zien de competenties in onze 
 vormingen enkel als een kader, en niet 

als een minimumniveau. We hechten veel 
meer belang aan het groeiproces van 
deelnemers dan aan het eindresultaat van 
dat proces. We vinden het belangrijker 
dat mensen weten wat ze goed kunnen 
en waar ze nog aan kunnen werken dan 
dat ze alle competenties beheersen. Met 
een minimumniveau sluit je bepaalde 
jongeren bij voorbaat uit van het behalen 
van een attest. Daar kunnen we als Chiro 
vanuit onze inclusiegedachte helemaal 
niet achter staan. 

Volgens ons bestaat ‘de ideale leid(st)
er’ ook niet. We geloven dat alle talenten 
een plaats kunnen hebben in de Chiro 
en  willen waar mogelijk ook werken aan 
het erkennen en benoemen van talenten, 
o.a. in onze cursussen. We geloven dat 
 jongeren die hun talenten kennen, sterke 
en gelukkiger jongeren zijn en worden. 
Een leidingsploeg is ook een comple
mentair team. De ene is goed in plannen 
en organiseren, de ander in  communicatie 
en nog een ander in  creatieve  uitwerking. 
Het is dan ook  logisch dat we niet al
lemaal voldoen aan dat ene lijstje van 
competenties. Binnen de Chiro leren we 
van elkaar, maar we vullen elkaar vooral 
ook aan.

We zijn dus niet tegen competenties, 
want we vinden het een nuttig kader 
om in te werken. We willen wel breder 
blijven kijken dan enkel de competenties 
in onze vormingen en zodoende blijvend 
 aandacht hebben voor ieders talenten, 
ook al passen die niet in het competentie
profiel. Zo bouwen we aan een Chiro waar 
echt iedereen een plaatsje krijgt. 
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Validering van informeel en 
niet-formeel leren in de Chiro
Op dit moment wordt deelname aan 
onze kadervormingen gevalideerd met 
een attest. We erkennen de meerwaarde 
hiervan, namelijk het feit dat onze leiding 
en leden effectief erkend en gewaardeerd 
worden voor hun leerproces op onze 
Chirocursussen. Het attest blijft voor ons 
echter geen prioritair product van onze 
vormingen en zeker ook geen kwaliteits
label. Zoals eerder gezegd is het proces 
veel belangrijker dan het attest als eind
product. 

Verder valideren van nietformeel leren 
in cursussen, of stappen zetten naar het 
valideren van informeel leren buiten 
 cursussen is iets dat we als Chiro zeker 
niet nodig achten.

Stel dat er toch ooit sprake zou zijn 
van een voorstel voor een validerings
systeem, dan hebben we alvast enkele 
 voorwaarden klaar, die ons helpen in 
het vormen van een definitief oordeel 
 daarover. 
Onder geen enkel beding willen we 
een vorm van testen invoeren waarmee 
onze Chiroleiding moet aantonen welke 
competenties en houdingen ze bezitten. 
We willen noch op cursus, noch in de 
Chiro zelf, noch op een ander moment 
een assessment. Dat is veel te schools 
en druist volledig in tegen de speelse en 
ervaringsgerichte manier waarop wij in de 
Chiro willen leren. 
Een valideringssysteem moet zo laag
drempelig en eenvoudig mogelijk zijn. 
Als er veel administratieve rompslomp 
bij komt kijken, zullen onze jongeren en 
wijzelf afhaken. 
Een dergelijk valideringssysteem is 

 vrijblijvend, waarbij jongeren de keuze 
hebben om wat ze informeel of niet 
formeel leerden te laten erkennen of niet. 
Jeugdwerkorganisaties kunnen op die 
manier ook kiezen of ze al dan niet mee
stappen in een dergelijk systeem.
Een valideringssysteem moet een meer
waarde kunnen betekenen voor onze 
leden en leiding, in hun schoolse en 
professionele leven, maar ook daarbuiten 
(bv. andere hobby’s). Ze moeten het dus 
kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een 
job te vinden of ander vrijwilligerswerk 
te doen. 
Dat impliceert ineens ook dat een 
 valideringssysteem enkel nuttig kan zijn 
als het over meerdere sectoren heen 
breed wordt gebruikt. 
Een valideringssysteem mag niet te 
 beperkend zijn. Iedereen moet hun eigen 
accenten kunnen leggen. 
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Beeldvorming Zwarte Piet

Zoekwoorden: 
Zwarte Piet, Sinterklaas, Roetpiet
Bron: Webpagina Sint & Piet (Michael 
Tubex & Marthe Jans)
Update: 4 december 2020

Piets kleur
De laatste jaren is er veel te doen rond de 
kleur van Zwarte Piet. 
Piets donkere kleur komt volgens de 

verhalen van tegenwoordig door het 
roet van de schouw. Dat is niet altijd zo 
geweest. Er zijn heel wat kenmerken 
die verwijzen naar de zwarte slavernij: 
kroeshaar, dikke rode lippen, oorbellen, 
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een knecht zijn en de Moorse pagekleren. 
Meer en meer mensen vinden dat in de 
maatschappij van vandaag niet meer 
passen.

Sinterklaas zonder 
Piet? Nee hoor!
Moeten we daarom afscheid nemen van 
Zwarte Piet? Nee hoor! Maar misschien 
wel van die koloniale elementen, dus 
kiezen we bijvoorbeeld voor roetvegen 
in plaats van een pikzwarte huid. Logisch 
toch? Want het zwart komt toch van de 
schouw.
Onder Piets roetvegen kan hij – of 
zij! – elke huidskleur hebben, want 
 iedereen kan de beste vriend van de 
Sint zijn.  Bovendien heeft de Sint een 
pak werk met het rondbrengen van de 
cadeaus. Hij kan daarbij de hulp van alle 
Pieten en Mieten gebruiken.

Hoe maak je het bespreekbaar 
met de leidingsploeg?
Zwarte Piet is een gevoelig onderwerp. 
Sommige mensen vinden dat tradities 
heel belangrijk zijn. Dat is ook wel zo. 
Het is ook belangrijk om het onder
scheid te maken tussen de waarde van 
een traditie en de manier waarop die 
wordt  uitgevoerd. We moeten geen 
afscheid nemen van Zwarte Piet, wel is 
de tijd rijp om afstand te doen van zijn 
koloniale kenmerken, want die zijn voor 
sommige kinderen en ouders kwetsend, 
 rechtstreeks of onrechtstreeks. De manier 
waarop Zwarte Piet wordt afgebeeld, is 
trouwens al vele keren veranderd door de 
jaren heen.
Als je met een leidingsploeg een  discussie 
aangaat over dit onderwerp, is het vooral 

belangrijk om naar elkaars  argumenten 
te luisteren, en door te vragen. Wat 
 vinden jullie zelf als leiding belangrijk 
aan het feest van de Sint? Wat zouden 
 kinderen belangrijk vinden? Hoe ver
houdt dat zich tot de figuren van Sint en 
Piet? We geloven er namelijk in dat, na 
een paar kleine aanpassingen, het Sinter
klaasfeest een dag is waar iedereen naar 
uitkijkt.
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