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Inleidend hoofdstuk

Vlaanderen kent een opmerkelijke jeugdbewegingstraditie. Elke week trekken zo’n 240.000 kinderen en
jongeren naar één van de acht verschillende jeugdbewegingen die in Vlaanderen actief zijn. Als derde grootste
jeugdbeweging bereikt KSA ruim 34 000 kinderen en jongeren verspreid over 269 plaatselijke groepen. Elke
groep vertegenwoordigt KSA in zijn eigen stijl en cultuur, met een onbeperkte creativiteit en diversiteit als
gevolg, maar telkens met een werking gebaseerd op onze gemeenschappelijke waarden, visie en missie. Onze
missie:
KSA stelt zich als jeugdbeweging tot doel op plaatselijk niveau voor alle kinderen en jongeren een speelse
en zinvolle vrijetijdsbesteding te garanderen, waarbij de leden in groep kunnen groeien als individu binnen
de samenleving. Vriendschap en creativiteit staan centraal tijdens de activiteiten. De werking steunt op
jongeren die een vrijwillig engagement opnemen en zo leren verantwoordelijkheden te dragen.
De koepel biedt op een kwaliteitsvolle manier de plaatselijke groepen via vorming, administratieve
omkadering, initiatieven en inhoudelijke impulsen de nodige ondersteuning om hun werking vorm te geven,
met respect voor hun eigenheid en de bestaande diversiteit. Door ontmoeting, verbondenheid en participatie
te stimuleren, kunnen we onze beweging profileren, onze groepen vertegenwoordigen op het bovenlokaal
niveau en hun (kritische) stem laten horen in de maatschappij. Door de visie voor te leven en uit te dragen,
zijn we een inspiratiebron voor onze leden en leiding. We willen in de toekomst blijven verder bouwen aan
de totale persoonsvorming van steeds meer kinderen en jongeren binnen onze jeugdbeweging.
Onze groepen vormen de kern van onze jeugdbeweging, het is de plek waar onze vrijwilligersbeweging wordt
vorm gegeven. Groepen komen (twee-)wekelijks samen. De leidingsgroep zorgt ervoor dat de leden kunnen
deelnemen aan tal van activiteiten, zoals spel, sport, openluchtleven en crea. Door de leden in verschillende
leeftijdsgroepen op te delen, kan de werking afgestemd worden op de leeftijd van de leden. Elke groep trekt er in
de zomer even op uit om samen op kamp te gaan. Naast het aanbieden van activiteiten, organiseren ze externe
initiatieven waarmee ze een ruimere doelgroep bereiken (bv. eetfestijn, fuif, ouderavond …) en zorgt de groep
voor de organisatie van hun werking. Dit houdt in: het onderhouden van het lokaal, het vertegenwoordigen
van de werking in de gemeentelijke jeugdraad en zo meer.
Enkele groepen uit nabijgelegen gemeenten en steden vormen samen één gewest. In Oost-Vlaanderen is
dit niveau sterker uitgebouwd dan in de andere provinciale werkkringen. De gewesten spelen een rol in
de informatiedoorstroming van de provinciale werkkring naar de plaatselijke groepen en omgekeerd. Door
expertise en ervaring uit te wisselen ondersteunen de plaatselijke groepen elkaar. Bovendien organiseren ze
op regelmatige basis activiteiten en vorming voor leden en leiding van de plaatselijke groepen. De gewesten
draaien op engagementen van vrijwilligers uit de plaatselijke groepen en ondersteuning vanuit de koepel.

1

Voor de eerstelijnsondersteuning van groepen en gewesten heeft KSA vijf provinciale werkkringen. In
iedere Vlaamse provincie is er één provinciaal secretariaat, in West-Vlaanderen zijn twee werkkringen
uitgebouwd. KSA Antwerpen-Brabant vormt voor Antwerpen en Vlaams-Brabant één gezamenlijke werkkring
met twee secretariaten, één in Antwerpen en één in Leuven. Via de provinciale werkkringen ondersteunt
KSA de aanwezige gewesten en hun plaatselijke groepen. Iedere werkkring wordt ondersteund door twee
pedagogische beroepskrachten en één administratieve beroepskracht. Het grootste deel van de provinciale
werking wordt bepaald en gedragen door vrijwilligers, de beroepskrachten treden ondersteunend op. Naast
de ondersteuningstaken organiseren we via elke werkkring bovendien onze (hoofd-)animatorcursussen en
verschillende groepsoverschrijdende initiatieven. Via specifieke beleidsorganen stippelen vrijwilligers, binnen
een nationaal kader, de koers uit van elke werkkring. Ze zorgen op beleidsvlak voor een vlotte wisselwerking
en communicatiestroom tussen de groepen, de werkkringen en de nationale werking.
De nationale werking houdt zich bezig met het beleidsmatige denkwerk, doet aan expertiseopbouw
rond relevante thema’s, ontwikkelt informatief materiaal op maat van de leden, geeft vormingen voor
medewerkers en zet groepsoverschrijdende initiatieven op. Verder gebeurt er vanuit dit niveau heel wat
vertegenwoordiginsgwerk (cf. hoofdstuk 4 – toelichting bij samenwerking en netwerking) en worden op dit
niveau de verzekeringen, de ledenadministratie, de boekhouding, het algemene secretariaatswerk en de
verkoopsdienst (aanbod van uniformen, gadgets, publicaties) geregeld.
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Enthousiaste vrijwilligers komen frequent samen in het nationaal secretariaat te Brussel om te beslissen welke
koers KSA zal varen. De Nationale Raad (NAR) behandelt de zogenaamde pedagogische thema’s. De Raad van
Bestuur (RvB) heeft het over de financiële kant en het personeelsbeleid. Het Coördinatieteam (CT) waakt
erover dat de link tussen het financiële en het pedagogische beleid bewaard blijft. Om de beleidsbeslissingen
uit te voeren en op te volgen is de werking verder opgebouwd uit stuur- en werkgroepen. Deze zijn allen
samengesteld uit een vrijwillig voorzitter en tal van vrijwilligers, beroepskrachten hebben een ondersteunende
functie. In het nationaal secretariaat werken momenteel één coördinator, één financieel verantwoordelijke,
één administratieve beroepskracht, vijf pedagogische beroepskrachten, de nationale proost, één lay-outer
en één onderhoudsmedewerker.
Hoewel de aandacht van de huidige beleidsnota zich logischerwijze op het heden baseert en zich op de toekomst
richt, mag niet vergeten worden dat onze jeugdbeweging gegroeid is uit en bepaald werd door haar verleden.
Dat verleden blijft onze identiteit (mee)bepalen.
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KSA heeft haar wortels in de katholieke Vlaamse
studentenbeweging tijdens het interbellum. Waar KSA voluit “Katholieke Studentenactie” - de beweging was voor
jongens, vormde VKSJ in oorsprong de vrouwelijke pijler.
Beide verenigingen waren aanvankelijk gericht op studenten,
maar in de jaren 1930 namen ze steeds meer elementen van
jeugdbewegingen over en werden steeds vaker jongere leden
ontvangen. Meer en meer groeiden KSA en VKSJ naar elkaar
toe, wat leidde tot een sterke samenwerking. In de jaren 1970
ontstond ook de gemengde werking, waarbij soms gekozen werd
voor de naam KSJ. Dit resulteerde in 1978 tot een fusiebeweging
met KSJ-KSA-VKSJ als benaming.
Ondanks het feit dat KSJ-KSA-VKSJ sindsdien één jeugdbeweging
is met een uitgebouwde koepelstructuur en een gedragen
missie, visie en pedagogisch project, was dit tot voor kort niet
voor iedereen even duidelijk. De vraag om werk te maken
van een betere profilering en om als een sterker merk naar
buiten te treden werd groter en groter. Onze jeugdbeweging
ervaarde reeds geruime tijd de nood aan meer eenheid om
de verbondenheid, wervingskracht en herkenbaarheid van de
organisatie te vergroten. Dit verlangen klonk zowel bij onze
groepen als binnen het netwerk rond KSA en bij onze partners.

Tijdens vorige beleidsperiode werd hier dan ook volop op ingezet. Na hard denk- en veel vergaderwerk
resulteerde dit finaal in het ‘Sterk Merk’-traject. Tijdens het Groepsleidingscongres 2015 in het Vlaams
Parlement werd hiervoor officieel het startschot gegeven. Op 1 september 2015 veranderde de naam van de
koepelorganisatie in KSA. Kort, krachtig en duidelijk. De naamsverandering was het resultaat van een langdurig
traject. Naast de naam, schakelden we over naar één koningsblauw hemd, kwam er een nieuwe website en
kreeg het leidingstijdschrift een uniforme benaming. Hoewel er al heel wat veranderingen zijn gerealiseerd
blijven we ook deze beleidsperiode verder inzetten op ons sterk merk, de interne efficiëntie en de maximale
ondersteuning van onze groepen hierbij.
Aansluitend bij dit ‘Sterk Merk’-traject hielden we in het najaar van 2015 een intensieve denkoefening op
verschillende niveaus om onze identiteit en fundamenten scherp en duidelijk te stellen. Dit proces resulteerde
in een nieuwe visietekst met vier kernwaarden als uitgangspunt: spelen, groeien, verbinden en engageren.
Deze denkoefening kan meteen aanzien worden als begin van het planningsproces voor de beleidsnota 20182021. We kozen er bewust voor te vertrekken vanuit deze visietekst om zo het doelstellingkader op te bouwen.
Elk strategisch doel is gebaseerd op een specifieke kernwaarde van KSA. De visietekst is met andere woorden
volledig te lezen doorheen deze nota.
Parallel met het denkwerk om onze identiteit en fundamenten scherp te stellen startte in oktober 2015
onder mandaat van de NAR een Werkgroep Beleidsnota. Deze werkgroep werd samengesteld met een
tiental beleidsvrijwilligers, allen reeds actief bij één van de werkkringen en binnen de nationale werking. De
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werkgroep werd ondersteund door een nationaal pedagogisch beroepskracht en de nationaal coördinator. De
Werkgroep Beleidsnota coördineerde het planningsproces en kwam gedurende het traject vanaf oktober 2015
19 maal samen.
Via een online bevraging gaven we leiding en Hernieuwers1 tussen 8 en 24 januari 2016 de kans om aan te geven
wat ze sterk vinden aan KSA, wat er soms moeilijk loopt en waar er verbeterpunten liggen voor de werking.
Er waren 773 respondenten, afkomstig uit 184 groepen. Om daarenboven specifieke input te verzamelen van
volledige leidingsgroepen, werkte de Werkgroep Beleidsnota een bevraging en bijhorende methodiek uit om
te gebruiken tijdens groepsbezoeken. Er werden 126 groepen (47%) bezocht en bevraagd door meters, peters,
groepsondersteuners en bovenlokale vrijwilligers.
Bovenlokale beleidsvrijwilligers en pedagogische beroepskrachten kregen in het weekend van 11 en 12 maart
2016 tijdens het tweejaarlijkse NARlement, ons nationaal beleidsweekend, ruim de kans om hun dromen te
formuleren en samen na te denken over de toekomstplannen van KSA. Vrijdagavond was er een informeel
brainstormmoment, zaterdagvoormiddag dachten alle 50 deelnemers na over de rol van KSA tegen 2021.
Hiervoor gebruikten we de methodiek van het scenariodenken. Tijdens de namiddag werkten deelgroepen
verder rond de thema’s jeugdruimte, diversiteit, verstedelijking, vrije tijdsaanbod voor kinderen en jongeren,
samenwerking binnen de sector en relevante trends die een invloed kunnen hebben op onze werking.
Tijdens het NARlement focusten we in sterke mate op externe factoren die een invloed kunnen hebben op
onze werking. Voor deze omgevingsanalyse namen we tijdens het planningsproces tevens deel aan tal van
studiedagen, overlegmomenten en rondetafelgesprekken in de sector. Zo was KSA onder andere met drie
medewerkers vertegenwoordigd op het toekomstcongres van De Ambrassade, droegen we ons steentje bij
aan het Burgerkabinet Diversiteit, dachten we mee na over de visietekst Diversiteit in het Jeugdwerk van De
Ambrassade, woonden we de voorstellingsmomenten bij van het onderzoek Ouders en Jeugdwerk en van
Jeugdwerk in de Stad, namen we deel aan het ronde tafelgesprek van Wel Jong Niet Hetero en pleegden we
in juni overleg met onze collega jeugdbewegingen over de toekomst van de jeugdbewegingen.
Om de input van bovenstaande bevragingen en denkoefeningen te verwerken, organiseerden we op 19 april
en 5 mei 2016 twee open werkgroepvergaderingen. Op beide vergaderingen mochten we naast de vaste
werkgroepleden een aantal andere beleidsvrijwilligers, bestuurders en beroepskrachten verwelkomen. Op
de eerste vergadering verwerkten we de input via een SWO-ART analyse. Hieruit werden 14 uitdagingen
geformuleerd. Tijdens de tweede vergadering werden deze uitdagingen getoetst aan onze missie en waarden,
waarna we aan de hand van een prioriteitenmatrix de uitdagingen clusterden en finaal tot een beleidskader
kwamen. Tijdens een werkdag op 28 mei 2016 formuleerde de Werkgroep Beleidsnota de strategische en
operationele doelstellingen. Deze doelstellingen werden bekrachtigd door de NAR op 28 juni 2016.
Voor de verdere thematische uitwerking van de beleidsnota werd tevens aan de verschillende stuur- en
werkgroepen met expertise (bijvoorbeeld diversiteit en communicatie) op een bepaald gebied input
gevraagd. Daarnaast werd in september nog specifieke input verzameld via de provinciale pedagogische
beleidsorganen en werd het voorstel zowel in september als oktober besproken tijdens het maandelijkse
overleg tussen alle pedagogische beroepskrachten. De nationale beroepskrachten bogen zich tot slot tijdens
een vergadertweedaagse op 24 en 25 oktober over de timing van de verschillende doelstellingen, indicatoren
en acties. Tijdens een vergaderdag met de NAR werd het hele doelstellingenkader, inclusief indicatoren en
acties, finaal besproken en scherp gesteld, waarna de bekrachtiging gebeurde door de Algemene Vergadering
van KSA Nationaal vzw op 16 december 2016.
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Hernieuwers zijn alle ingeschreven leden boven de 16 jaar, behalve de +16’ers (leiding in spe).

Doelstellingenkader
KSA is een jeugdbeweging waar kinderen en jongeren samen ontelbaar veel ervaringen opdoen. De unieke
ervaringen zorgen ervoor dat elke KSA’er zich ten volle kan ontwikkelen op talloze vlakken. Deze bijzondere
ontwikkeling draagt ertoe bij dat elke KSA’er een trotse KSA’er wordt.
KSA is gebouwd op vier kernwaarden die de basis vormen van onze jeugdbeweging en deze beleidsnota: spelen,
groeien, verbinden en engageren. Deze vier kernwaarden zijn voortdurend in evolutie: gedurende de hele
KSA-carrière bouwt elk individu deze kernwaarden actief uit. Zo groeit elk individu uit tot een sterk lid of sterke
leid(st)er. Op hun beurt dragen ze zo bij aan een krachtige plaatselijke groep. Bovendien bereidt het ontwikkelen
van deze kernwaarden tijdens hun levensloop in KSA hen ook voor op een actief leven in de maatschappij.
Spelen vormt het startpunt van de carrière van elke
KSA’er. Kinderen en jongeren krijgen in KSA een veilige
omgeving waarbinnen ze kunnen spelen. Dat zorgt er
voor dat ze zich zorgeloos met leeftijdsgenoten kunnen
verbinden. Samen met die anderen kunnen ze op een
speelse manier de wereld ontdekken, waardoor ze de
kans krijgen om als mens steeds verder te groeien.
Het amusement dat ze steeds opnieuw uit elk spel
halen, geeft hen goesting om zich te engageren en de
spelvreugde aan anderen door te geven.
Onze beleidsuitdagingen clusteren we volledig onder
één van de vier kernwaarden, waarvoor we telkens
één strategisch doel formuleren. De onderliggende
operationele doelstellingen werden getoetst aan vier
criteria. Elke operationele doelstelling:





is ter ondersteuning van de groepen.
is op maat van leden en vrijwilligers.
belichaamt en versterkt de KSA-trots.
is maatschappelijk relevant.

Groeien

Verbinden
spelen

engageren

Per indicator geven we aan of deze ten opzichte
van vorige beleidsperiode een indicator is die wordt
behouden, die voortbouwt op één van 2014-2017 of
die volledig nieuw is. We doen dit via volgende symbolen:
 Behoud:
 Voortbouwend:
 Vernieuwend:
Daarnaast geven we graag aan bij welke doelstellingen en/of indicatoren extra duiding wordt gegeven in de
informatieve delen na het doelstellingenkader. Dit doen we via volgende symbolen:
 Samenwerking en partnerschappen:
 Gelijke kansenbeleid:
 Stedelijkheid:
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KSA speelt
SD 1 – KSA laat kinderen, jongeren en groepen spelen om zichzelf en de wereld
te ontdekken.
Spelen betekent dat kinderen en jongeren zich op elk moment uitleven en hun creativiteit de vrije loop laten.
Het zorgt ervoor dat kinderen en jongeren ongeremd hun energie kwijt kunnen, waardoor ze op elke leeftijd
volledig zichzelf kunnen zijn.

KSA kiest voor een leeftijdsgerichte methodiek. Zo kunnen kinderen en jongeren zich met leeftijdsgenoten
op een ongedwongen manier uiten. De gemeenschappelijke leefwereld en de begeleiding op maat van hun
leeftijd zorgt ervoor dat kinderen volop kind en jongeren gewoon jong kunnen zijn.
Tijdens de spelmomenten wordt creativiteit gestimuleerd. Dankzij een goed uitgewerkt verhalend kader en
tot de verbeelding sprekende inkleding kan iedereen zijn of haar fantasie levendig houden.
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Gebruikmakend van de speelruimte die hiervoor ten dienste staat, gaan KSA’ers spelenderwijs het avontuur
tegemoet. Als het even kan nog het liefst in de buitenlucht. Zo leren kinderen en jongeren de wondere wereld
van Moeder Natuur kennen en kunnen ze zich in alle vrijheid uitleven.
Talloze spelmomenten zorgen ervoor dat leden een uitlaatklep vinden om energie te verbruiken. Er wordt
echter niet enkel energie verbruikt. KSA’ers halen ook massa’s energie uit de spelmomenten om er ook buiten
de jeugdbeweging keihard tegenaan te gaan. Respect is het sleutelwoord om duurzame verbintenissen aan
te gaan. Dat respect voor elkaar gaat bij KSA verder, het breidt zich uit naar de gehele samenleving. Daarom
heet KSA iedereen welkom. Bij ons telt iedereen.
KSA streeft er dus naar om elk kind en elke jongere onvoorwaardelijk te laten meespelen. Via deze laagdrempelige
en succesvolle methodiek willen we iedereen een aangename invulling van zijn of haar vrije tijd aanbieden.

OD 1.1 – KSA stelt leeftijdsgericht spelen voorop.
Doorheen de verschillende leeftijdsgroepen is een duidelijke evolutie en groei te merken. Rekening houden met
die groeilijn betekent werk maken van aangepaste activiteiten en een aangepaste begeleidingshouding. Het geloof
in de waarde van een specifieke aanpak voor kinderen en jongeren heeft geleid tot de leeftijdsgerichte werking
van KSA. Tijdens deze beleidsperiode willen we hier verder op inzetten. Dit doen we door ons activiteitenaanbod
consequent af te stemmen op de leefwereld en de ontwikkelingsfase van elke leeftijdsgroep. Daarnaast zorgen
we ook voor een communicatie op maat, waarbij op een leeftijdsadequate manier gecommuniceerd wordt
met onze leden en leiding. Leiding krijgt hiertoe de nodige impulsen en handvaten via ons leidingstijdschrift
en vormingsaanbod.
Net zoals vorige beleidsperiodes blijven we inzetten op groepsoverschrijdende leeftijdsgerichte initiatieven.
Deze geven leden de kans om op jonge leeftijd al kennis te maken met de koepel en om hen te laten proeven
van de werking ervan. Tijdens onze initiatieven willen we de deelnemers iets aanbieden wat op plaatselijk
groepsniveau niet te realiseren is. Bovendien vormen ze een inspiratiebron voor onze leiding (in spe) om
creatief met spel in eigen groep aan de slag te gaan. Ons aanbod kan op heel wat appreciatie rekenen van de
doelgroep, leiding en medewerkers wat zich vertaalt in de opkomst en beoordeling ervan.
Om nog kwalitatievere initiatieven te bekomen, wordt elke editie consequent geëvalueerd door zowel
deelnemers als medewerkers. Na elke evaluatie stellen we verbetercriteria en daaraan gekoppelde acties op
met oog op een volgende editie.
Als jeugdbeweging dragen we avontuurlijk spelen in openlucht hoog in het vaandel. Erop uit trekken in groep met
een leuke tochttechniek, een fantastische sjorconstructie bouwen, een tentenkamp organiseren … het maakt
allemaal deel uit van onze basiswerking. KSA wil de kennis en expertise die rond het thema openluchtleven
werd opgebouwd blijven delen met leden, leiding en groepen. We continueren daarom ons activiteiten-,
vormings- en informatieaanbod rond dit thema.
Naast ons initiatievenaanbod willen we via ons communicatie- en vormingsaanbod de nodige inspiratie bieden
om een kwalitatief leeftijdsgericht aanbod te voorzien. Dit doen we door ons ‘in-leef-tijd’-informatieaanbod
te updaten wanneer nodig, door de nodige impulsen te geven via onze ledentijdschriften en via de spelrubriek
in het leidingstijdschrift. In onze animatorcursussen bieden we de deelnemers voortaan een keuzesessie aan
om zich te verdiepen in de werking van een specifieke leeftijdsgroep. Hierbij geven we cursisten inspiratie
om leeftijdsgerichte activiteiten uit te werken, te begeleiden en reiken we hen via onze spelevaluatietool een
instrument aan om deze te evalueren.
IND 1.1.1 – Elke KSA’er krijgt de kans om tweejaarlijks aan een groepsoverschijdend leeftijdsgericht
initiatief deel te nemen.
 Tweejaarlijks organiseren we een groepsoverschrijdend initiatief per leeftijdsgroep.
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IND 1.1.2 – We bereiken met ons initiatievenaanbod jaarlijks 75% van de groepen.
 We voeren de nodige promotie voor ons initiatievenaanbod via onze standaard communicatie-kanalen
(ledentijdschriften, leidingstijdschrift Kompas, groepszending, website, sociale media …), eventueel
aangevuld met specifieke doelgerichte promo voor het initiatief.
 Via Digit en het Exceldocument Groepsondersteuning registreren we per groep de deelname
aan initiatieven.
IND 1.1.3 – Na elk initiatief worden er op basis van evaluaties minstens drie verbetercriteria en daaraan
gekoppelde acties opgemaakt.
 Door middel van een leeftijdsgerichte methodiek houden we per initiatief een evaluatie bij de deelnemers.
 Medewerkers evalueren elk initiatief aan de hand van een (spel)evaluatietool.
 Op basis van de evaluaties stellen we per initiatief minstens drie verbetercriteria en daaraan gekoppelde
acties op.
IND 1.1.4 – We voorzien jaarlijks een activiteitenaanbod rond openluchtleven





Jaarlijks organiseren we vormingsactiviteiten rond kabelbanen en veilig werken in de hoogte.
We organiseren jaarlijks vormingsactiviteiten rond sjortechnieken.
We bieden daarenboven een aanvullend vormingsaanbod aan rond specifieke openluchtleventhema’s.
Jaarlijks integreren we een aantal openluchtlevenfacetten in minstens één groepsoverschrijdend
leeftijdsgericht initiatief.
 We geven onze groepen impulsen om rond het thema openluchtleven in eigen groep aan de slag te
gaan. Dit doen we onder andere via het leidingstijdschrift, het OL-boek, onze sjorcontest …
IND 1.1.5 – We communiceren aan de hand van de leeftijdsbalk.
 De leeftijdsbalk en –zakboekjes worden tijdens de beleidsperiode geüpdatet.
 We werken een communicatiegroeilijn uit, met tips en richtlijnen om op maat van onze leeftijdsgroepen
te communiceren.
 We gebruiken de leeftijdsgerichte symbolen en bijhorende kleuren in onze leeftijdsgerichte communicatie.
 Leden ontvangen vier maal per jaar een leeftijdsgericht tijdschrift:

6-8 jarigen: Snuffel


8-10 jarigen: Robbedol



10-12 jarigen: Zwonk



12-14 jarigen: Kruimels

14-16 jarigen: Palaber
 Jaarlijks bezorgen we aan alle ingeschreven leden leeftijdsgerichte info over het lidmaatschap.


IND 1.1.6 – We voorzien in elk leidingstijdschrift, Kompas, een spelrubriek en centraliseren deze spelen
op onze website tegen eind 2019.
 Zes maal per jaar publiceren we Kompas met een vaste spelrubriek.
 Tegen eind 2019 centraliseren we alle spelen uit de spelrubriek op onze website.
 We verzamelen en delen good practices van groepen.
IND 1.1.7 – In onze animatorcursussen voorzien we één sessie leeftijdsgericht werken, waarbij deelnemers
kunnen kiezen voor een specifieke leeftijdsgroep.
 We werken voor onze animatorcursussen vijf vormingssessies uit over het begeleiden van een specifieke
leeftijdsgroep. We focussen tijdens dergelijke sessie op de leefwereld, ontwikkeling, interesses en
motivatie van de leden met die leeftijd en geven bijhorende tips en tricks om deze leeftijdsgroep
optimaal te begeleiden.
 We bieden dit tijdens de animatorcursussen aan als een keuzesessie, waarbij cursisten zelf naar voorkeur
de leeftijdsgroep kunnen kiezen.
 We introduceren het werken met de spelevaluatietool in de animatorcursussen.
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OD 1.2 – KSA biedt kinderen, jongeren en groepen onvoorwaardelijk de mogelijkheid om te
spelen.
Door een gediversifieerd spelaanbod en het hanteren van verschillende methodieken willen we alle kinderen
en jongeren de kans geven om deel te nemen aan KSA-activiteiten en –initiatieven en dit binnen een veilige,
toegankelijke context.
Vorige beleidsperiode zetten we in op het actualiseren van ons diversiteitsbeleid, het uitdragen ervan en
het verbreden van de draagkracht bij onze groepen. Deze beleidsperiode willen we daarenboven rond het
bereiken en betrekken van een aantal specifieke doelgroepen onze expertise uitbouwen en uitdragen. We
merken immers uit onze groepsbevraging en -bezoeken dat groepen nood hebben aan specifieke informatie en
impulsen om drempelverlagend te kunnen werken. Zo geeft 89,3% van de bevraagden bij onze online bevraging
aan dat we als koepel moeten inzetten op het aanbieden van specifieke informatie rond inhoudelijke thema’s.
Jaarlijks willen we hiervoor rond één specifieke doelgroep werken waarbij we telkens eenzelfde plan van
aanpak zullen hanteren:
 Verdiepen en verwonderen: In deze fase gaan we als koepel op zoek naar informatie, methodieken,
tips om ervoor te zorgen dat we met KSA de beoogde doelgroep optimaal kunnen laten proeven van
en deelnemen aan onze jeugdbewegingsactiviteiten. Deze fase omvat voornamelijk expertiseopbouw
en drempelverlagend werk op koepelniveau.
 Ontmoeten en samenwerken: Vanuit de opgebouwde expertise willen we als koepel groepen
inspireren om via een stappenplan een lokale samenwerkings- of ontmoetingsactiviteit te organiseren.
We willen met andere woorden groepen ondersteunen om partnerschappen aan te gaan in lokale
context. We geven hen daartoe de nodige info, nuttige adressen, bruikbare methodieken en
faciliteren de contacten.
 Verbreden en verankeren: Vanuit de praktijkvoorbeelden bouwen we als koepel onze expertise
verder uit, kunnen we groepen met elkaar in contact brengen om kennis te delen, extra materiaal
uitwerken … Zo zorgen we ervoor dat drempelverlagend werken voor die specifieke doelgroepen
verankerd raakt binnen elke plaatselijke groep.
Ook kinderarmoede blijft een prangend thema in Vlaanderen2. KSA blijft daarom extra inspanningen leveren
om kinderen die leven in een maatschappelijk kwetsbare omgeving zorgeloos te laten deelnemen aan onze
activiteiten en initiatieven. Hiertoe willen we als koepel onze groepen op pedagogisch en financieel vlak
maximaal ondersteunen. Bovendien willen we deze beleidsperiode groepen nog meer stimuleren om samen
te werken met lokale welzijnsorganisaties en -initiatieven. Naast de pedagogische en financiële ondersteuning
willen we een faciliterende rol opnemen bij het sluiten van lokale samenwerkingsverbanden. Als koepel blijven
we daarom dit thema opvolgen op sectorniveau.
Tot slot is er nood aan veilige en toegankelijke ruimte, zowel fysiek als mentaal, voor kinderen en jongeren
om te kunnen spelen en om zichzelf te kunnen zijn. We willen deze beleidsperiode daarom onze actieve rol
binnen het samenwerkingsverband Goe Gespeeld! blijven verder zetten om het maatschappelijk draagvlak
rond buiten spelen nog te vergroten.
IND 1.2.1 – We bouwen jaarlijks expertise op rond een specifieke doelgroep en werken hiervoor
ondersteunend materiaal uit voor onze groepen.
 Elk werkjaar kiezen we een specifieke doelgroep waar we extra willen op inzetten en de nodige
expertise willen rond opbouwen.
 Jaarlijks werken we ondersteunend materiaal uit voor groepen om de vooropgestelde doelgroep
beter te kunnen bereiken en betrekken bij de werking.
 KSA reikt beroepskrachten, vrijwilligers en groepen tweemaal per jaar een relevante vorming aan
met betrekking tot de vooropgestelde doelgroep.
2

Cf. De 24ste editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting leert ons dat in ons land 18,8%, of bijna 1 kind
op 5, leeft in een gezin met een inkomen onder de armoededrempel.
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IND 1.2.2 – KSA zorgt voor de nodige pedagogische en financiële ondersteuning van groepen om
kansengroepen zorgeloos te laten deelnemen aan de jeugdbewegingsactiviteiten.
 KSA zorgt als koepel voor de nodige financiële ondersteuning van groepen om kansengroepen
zorgeloos te laten deelnemen aan de jeugdbewegingsactiviteiten.
 KSA werkt daartoe een fonds en bijhorende criteria uit.
 We leiden groepen die extra willen inzetten op het betrekken van kansengroepen bij hun werking
toe naar lokale welzijnsorganisaties en -initiatieven.
IND 1.2.3 – We screenen deze beleidsperiode ons eerstelijns informatie- en communicatieaanbod
op helderheid en duidelijkheid. Op basis van deze resultaten werken we eventuele drempels weg.
 KSA screent de eerstelijnscommunicatie op koepelniveau en past die aan.
 KSA biedt groepen de ondersteuning om hun communicatie laagdrempelig te maken.
IND 1.2.4 – KSA is structureel lid van het samenwerkingsverband Goe Gespeeld!
 We participeren aan de vergaderingen.
 We werken mee aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak rond buiten spelen.
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OD 1.3 – KSA grijpt kansen om innovatief met spel aan de slag te gaan.
In een tijd waar smartphones, tablets, digitale applicaties, virtuele realiteit … niet meer weg te denken zijn3,
is het als jeugdbeweging nodig om voldoende proactief te kunnen inspelen op innovaties. KSA wil klaar zijn
voor de toekomst door zelf op zoek te gaan naar nieuwe ideeën, innovatieve werkvormen en vernieuwende
activiteiten.
Deze aanpak zorgt ervoor dat de jeugdbewegingsmethodiek attractief en uitdagend blijft voor kinderen en
jongeren. Als jeugdbeweging willen we hiervoor de nodige experimenteerruimte bieden aan onze leden,
leiding en groepen. We nemen als koepel een voorbeeldrol op door tijdens onze initiatieven zelf concreet
vernieuwende spelmethodieken en innovatieve activiteiten aan te bieden. Bovendien geeft 83,4% van de
leid(st)ers die de online bevraging invulden aan dat spelimpulsen bieden een belangrijke taak van de koepel is.
IND 1.3.1 – Elk werkjaar werken we centraal een innovatief spel uit dat bij verschillende
groepsoverschrijdende leeftijdsgerichte initiatieven (cf. 1.1.1) wordt geïmplementeerd.
 Jaarlijks brengen we een aantal vrijwilligers uit verschillende werkgroepen die groepsoverschrijdende
leeftijdsgerichte initiatieven organiseren centraal samen.
 Deze ad-hoc werkgroep werkt centraal een innovatief spel uit.
 We implementeren dit spel bij verschillende groepsoverschrijdende leeftijdsgerichte initiatieven
(cf. 1.1.1).
 We gaan deze beleidsperiode tweemaal een samenwerking aan met een organisatie om een
innovatieve spelmethodiek, op maat van onze groepen, uit te werken.

OD 1.4 – KSA maakt spelen mogelijk.
Groepen willen alle leden een gevarieerd aanbod van kwalitatieve en attractieve activiteiten garanderen. Om
dit te realiseren is er nood aan een degelijke administratieve en logistieke ondersteuning vanuit de koepel.
Via het digitaal platform Digit beheert KSA centraal de ledenadministratie. Met Digit kunnen groepen hun
ledenbestand beheren en kunnen leden zich inschrijven voor kampen, weekends en andere activiteiten.
Elk ingeschreven lid is sowieso verzekerd voor lichamelijke ongevallen en elke groep voor burgerlijke
aansprakelijkheid. Daarnaast kunnen groepen nog beroep doen op een ruim aanbod van aanvullende
verzekeringen. Dit platform wordt tevens gebruikt voor de registratie van deelname aan initiatieven en vorming
op koepelniveau.
Uit onze groepsbevraging en -bezoeken blijkt bovendien dat heel wat groepen logistieke ondersteuning vanuit
de koepel op prijs stellen. Zo wil 46% van de bezochte groepen extra spel- en inkledingsmateriaal aankopen,
56% wil investeren in kampmateriaal. Daarom plannen we ook deze beleidsperiode jaarlijks een samenaankoop
en bieden we groepen de mogelijkheid om materiaal te ontlenen bij de koepel. Zo bieden we bijvoorbeeld
kabelbaanmateriaal en educatieve thematische spelen aan.

3

Cf. onderzoek Apestaartjaren 2016 (http://bit.ly/1YmuPvp)
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IND 1.4.1 – Groepen beheren hun ledenadministratie via het platform Digit.





Groepen hebben toegang tot het platform Digit waarmee ze de ledenadministratie kunnen beheren.
We voorzien een duidelijke handleiding voor het gebruik van Digit.
We optimaliseren Digit als platform voor onze ledenadministratie en -registratie.
Jaarlijks verzamelen we via Digit relevante gegevens over alle zomerkampen door middel van een
digitale kampregistratie.

IND 1.4.2 – We voorzien in een verzekeringsaanbod voor alle groepen.
 We voorzien voor alle groepen een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en voor alle leden een
verzekering Lichamelijke Ongevallen.
 We voorzien in een aanbod van aanvullende verzekeringen voor onze groepen.
 Jaarlijks contacteren we de groepen waarvan we vermoeden dat ze het verzekeringsaanbod niet
of onvoldoende kennen.
IND 1.4.3 – Groepen kunnen voor logistieke ondersteuning terecht bij de koepel.
 Groepen kunnen (spel)materiaal ontlenen bij de koepel.
 Jaarlijks organiseren we een samenaankoop voor onze groepen.
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KSA groeit
SD 2 – KSA doet kinderen, jongeren en groepen groeien door hen te versterken in
hun totale ontwikkeling.
Groeien betekent dat kinderen en jongeren gedurende hun KSA-tijd leerkansen aangrijpen om zichzelf
gaandeweg te ontwikkelen en te ontplooien. Kinderen en jongeren ontdekken zichzelf, elkaar en de wereld,
waardoor ze ervaringen opdoen om op die manier de beste versie van zichzelf te worden.
KSA creëert een krachtige leeromgeving voor kinderen en jongeren en biedt op die manier groeimogelijkheden
aan iedereen. (Toekomstige) leid(st)ers worden geprikkeld om hun talenten te ontwikkelen en hun competenties
verder aan te scherpen. Daarom zet KSA steevast in op vorming, waarbij verantwoord leiderschap centraal staat.
Hoewel de vormingsmomenten ideaal zijn om als individu verder te groeien, krijgen kinderen en jongeren
ook in hun plaatselijke groep unieke verantwoordelijkheden en kansen. De groep is op die manier een veilig
oefenterrein met ruimte om te experimenteren. KSA is een plaats waar meer aandacht besteed wordt aan
het opstaan dan aan het vallen. Dankzij een goede omkadering kan er telkens opnieuw geleerd worden uit
fouten en krijgt iedereen de kans om het in de toekomst nog beter aan te pakken.
Door het voortdurend aangaan van nieuwe uitdagingen en het blijvend verleggen van de eigen grenzen kan
elke KSA’er boven zichzelf uitstijgen. De verdere ontwikkeling van competenties komt bovendien ook elke
plaatselijke groep ten goede, aangezien sterke leden en leid(st)ers zorgen voor een krachtige groep.
KSA biedt kansen voor iedereen, waardoor een enorme bijdrage geleverd wordt aan de zelfontplooiing van
ieder individu. Het groeiproces laat kinderen en jongeren ervaringen opdoen om op verschillende momenten
in hun verdere leven aan te wenden en is hierdoor van onschatbare waarde.

OD 2.1 – KSA beschikt over alle informatie die kinderen, jongeren en groepen aanbelangen.
Groepen worden geconfronteerd met de meest uiteenlopende vragen, zowel binnen (leidingsmotivatie,
ledenwerving, pestgedrag, alcoholbeleid …) als rondom (lokalen, materiaalvervoer, subsidiemogelijkheden …)
de werking. Om hen als koepel een optimale ondersteuning te bieden, is een goede, snelle en adequate
informatiedoorstroming van groot belang. Uit een evaluatie van ons pedagogisch aanbod blijkt dat we als
koepel heel wat expertise en informatie rond allerhande thema’s in huis hebben. Dit informatieaanbod is
echter onvoldoende gekend bij de groepen.
Deze beleidsperiode stellen we een aantal expertisedomeinen voorop waarover we ons aanbod verder willen
uitdiepen en versterken. We gaan rond deze domeinen actief op zoek naar goede ervaringen en voorbeelden
van onze groepen. Jaarlijks werken we over één expertisedomein een uitgebreid dossier uit en verspreiden
we dit naar onze groepen.
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Rond bepaalde thema’s (cf. lokalenbeleid) is het efficiënter om op sectorniveau een degelijk informatieaanbod
te ontwikkelen. Hiervoor blijven we inzetten op relevante partnerschappen. Om betrouwbare en kwaliteitsvolle
informatie te garanderen voldoet ons communicatieaanbod aan de zeven Trusty-principes4.
Naast het uitdiepen en versterken van ons aanbod willen we groepen beter en makkelijker begeleiden naar
de juiste, up-to-date en bruikbare informatie. We willen onze informatiestroom verder optimaliseren door het
continu bijwerken van ons commununicatieplan en onze -bundels. Daarenboven trachten we ons bestaand
informatieaanbod duidelijker te communiceren naar de groepen. We blijven tevens leiding en groepen
informeren via onze vaste communicatiekanalen (cf. het leidingstijdschrift, groepszendingen, site, mailings
en sociale media).
Bovendien moeten groepen op een eenvoudige en snelle manier een duidelijk antwoord kunnen krijgen
op al hun vragen. We willen daartoe drempelverlagend werken door op de thematische pagina’s van onze
website duidelijke contactmogelijkheden te voorzien (webformulier en contactgegevens van ondersteunende
beroepskrachten). Daarnaast bieden we vraaggerichte ondersteuning via onze secretariaten en standaard
communicatiekanalen (mail, sociale media, etc.).
Tot slot willen we deze beleidsperiode registreren welke informatie onze groepen zoeken. We werken hiervoor
een logboek uit waarin we de vragen van groepen oplijsten, evenals hoe we de groepen hebben bijgestaan.
Jaarlijks contacteren we doelgericht groepen die geen beroep deden op ons administratief en pedagogisch
ondersteuningsaanbod. Aan de hand van het logboek en deze contactrondes kunnen we mogelijke leemtes in
onze dienstverlening detecteren en wegwerken. Op deze manier willen we groepen warm maken om frequenter
en meer informatie te gebruiken rond relevante thema’s.
IND 2.1.1 – Tegen eind 2021 zullen we van acht expertisedomeinen ons aanbod uitdiepen en versterken.
 We definiëren tegen eind 2018 de expertisedomeinen waarover we ons aanbod willen uitdiepen
en versterken.
IND 2.1.2 – Jaarlijks communiceren we over één expertisedomein een dossier naar de leiding en
verzamelen we ervaringen van groepen rond dat thema.
 Jaarlijkse opmaak en verspreiding van dossier over één expertisedomein.
 Jaarlijks organiseren we bij een deel van onze groepen een gerichte bevraging (met bijhorende
methodiek) via meters, peters en groepsondersteuners voor het verzamelen van ervaringen rond
één expertisedomein.
IND 2.1.3 – We werken onze communicatiebundels doelgericht bij tijdens deze beleidsperiode.
 We beschikken over een communicatieplan.
 We werken ons communicatieplan bij tegen het eind van de beleidsperiode.
 We werken onze bestaande communicatiebundels voor medewerkers doelgericht bij (cf. bundel
crisiscommunicatie, huisstijlgids, social mediabeleid …).
 We kiezen twee communicatiethema’s waarrond we deze beleidsperiode een concrete tool
ontwikkelen op maat van onze groepen.
IND 2.1.4 – Tweejaarlijks werken we samen met een andere organisatie om informatie te delen rond
een specifiek thema waar we zelf onvoldoende kennis rond hebben.
 We gaan tweejaarlijks op zoek naar partnerschappen om informatie over een specifiek thema waar
we als koepel onvoldoende kennis rond hebben te verzamelen en te delen.
IND 2.1.5 – Minimaal 90% van onze groepen weet dat ze met allerhande vragen terecht kunnen bij
de koepel.
 We voorzien een contactformulier per thema op onze website, waardoor vragen onmiddellijk de
juiste beroepskracht bereiken.
4
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https://jongerengids.be/vraag/wie-trusty

 Minimaal 75% van onze groepen maakt jaarlijks gebruik van onze administratieve en pedagogische
ondersteuning.
 We werken een logboek uit waarin we de vragen van groepen oplijsten.
 Jaarlijks raadplegen we de groepen die de koepel niet contacteerden.
IND 2.1.6 – Leiding en groepen informeren we via een website (www.ksa.be), drie groepszendingen
per jaar en Kompas, het tweemaandelijkse leidingstijdschrift.
 We onderhouden onze website www.ksa.be en houden deze up-to-date.
 Minstens drie maal per jaar ontvangen alle groepen een zending van de koepel met relevante info
voor hun jaarwerking.
 Zes maal per jaar publiceren we een Leidingstijdschrift, Kompas. (cf 1.1.5)
 We modereren en beheren onze sociale media-kanalen.

OD 2.2 – KSA versterkt elke groep om ze uit te bouwen tot een krachtige entiteit.
Onze 270 groepen vormen de kern van de KSA-werking. Ze staan centraal in onze structuur. Om een solide
basis te blijven garanderen, moet elke groep een krachtige entiteit kunnen zijn en blijven. Daarom willen we
als koepel zo veel mogelijk geleid en gestuurd worden door de behoeften van onze achterban. Zo kunnen we
hen gepast ondersteunen bij de verdere uitbouw van een degelijke lokale werking.
Meer nog dan de vorige jaren zet KSA deze beleidsperiode in op een proactieve groepsondersteuning. Het
bijhouden en analyseren van de belangrijkste gegevens per groep is cruciaal om te kunnen inspelen op
problemen die zich mogelijks in de nabije toekomst kunnen voordoen. Om een degelijke diagnose te stellen
per groep hebben we naast de ledenstatistiek met bijhorend GTP-cijfer (groei en toekomstperspectief) nog
een opvolgingsdocument groepsondersteuning en een dossierfunctie per groep in Digit ter beschikking. De
analyse en opvolging van al deze gegevens wordt meermaals per werkjaar besproken op de pedagogische
beleidsorganen, waarna de nodige ondersteuningsacties worden uitgewerkt en georganiseerd.
Deze beleidsperiode willen we groepen bovendien stimuleren om via een 360°-evaluatie (ontwikkeld op maat)
hun werking in beeld te brengen. Daarenboven reiken we groepsondersteuners de nodige tools aan om groepen
te kunnen bijstaan wanneer nodig en zorgen we ervoor dat groepen op een laagdrempelige manier bij hen en
de werkkringen terecht kunnen voor ondersteuning.
Naast het bijhouden en analyseren van gegevens is ook persoonlijk contact met de achterban essentieel om
goede ondersteuning uit te bouwen met ruimte voor maatwerk. Net zoals in vorige beleidsperiodes willen we
alle groepen minstens éénmaal per jaar bezoeken. Op die manier krijgen we zicht op het reilen en zeilen binnen
elke groep. Vaak vormen deze bezoeken ook een teken van waardering voor de vele positieve inspanningen
die groepen leveren, verlagen ze de drempel tussen groep en bovenlokaal niveau en dragen ze bij tot een
wederzijdse dialoog.
Deze wederzijdse dialoog willen we tijdens de beleidsperiode extra versterken door jaarlijks welkomstgesprekken
te organiseren tussen groepsondersteuners en nieuwe groepsleiding. Met dit gesprek willen we onze appreciatie
tonen aan leiding die dit niet te onderschatten engagement aangaat. We willen meteen een sterke band smeden
tussen het aanspreekpunt van de groep en de koepel. Bovendien kunnen we – indien nodig en gewenst – deze
personen vraaggericht begeleiden bij het opnemen van deze belangrijke verantwoordelijkheid binnen de groep.
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Tot slot houden we de vinger aan de pols via onze groepsbevraging die we eenmaal per beleidsperiode
organiseren.
IND 2.2.1 – We stellen jaarlijks de ledenstatistiek met bijhorend GTP-cijfer (groei en toekomstperspectief)
samen en maken hier een analyse van.
 We stellen de ledenstatisitek samen met bijhorend GTP-cijfer bij het begin van elk werkjaar.
 We maken jaarlijks een analyse van het toekomstperspectief van onze groepen op basis van de
ledenstatistiek en het GTP-cijfer en bespreken dit op alle pedagogische beleidsorganen.
 We maken een update van de GTP-tool en stimuleren het gebruik ervan als instrument voor
groepsondersteuning.
 We contacteren jaarlijks de groepen met een GTP-index lager dan 55 evenals groepen waarvan de
GTP-index met 10 gedaald is gedurende de drie laatste werkjaren.
IND 2.2.2 – Via een 360°-evaluatie brengen groepen zichzelf tegen uiterlijk eind 2021 in beeld en
krijgen we als koepel een duidelijk zicht op de situatie van elke groep.
 We werken tegen eind 2020 een tool uit voor 360°-feedback.
 Groepen kunnen hun werking evalueren met de tool vanaf 2021.
 We koppelen doelgerichte acties aan de resultaten van de 360°-evaluatie.
IND 2.2.3 – Groepen worden minstens éénmaal per jaar bezocht.
 We voorzien tegen eind 2018 een duidelijk kader voor onze groepsondersteuners.
 We werken ondersteunend materiaal uit (met o.a. teambuildingsspel) waarmee meters, peters en
groepsondersteuners aan de slag kunnen bij de ondersteunende groep.
 We voorzien elk werkjaar een startmoment voor onze groepsondersteuners.
 Jaarlijks worden alle groepen minstens eenmaal bezocht.
IND 2.2.4 – Elk jaar houden we een welkomstgesprek tussen groepsondersteuner, peter, meter of
beroepskracht met nieuwe groepsleiding.
 We werken een kader uit voor dit welkomstgesprek tegen uiterlijk juni 2018.
 Vanaf 2018-2019 houden we per werkjaar een welkomstgesprek tussen groepsondersteuner, peter,
meter of beroepskracht en nieuwe groepsleiding.
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IND 2.2.5 – Groepsopvolging wordt per werkkring tienmaal per jaar op pedagogische beleidsorganen
besproken en de trajecten worden in Digit per groep bijgehouden.
 Groepsopvolging en –ondersteuning is een vast agendapunt op (pedagogische) beleidsvergaderingen
van elke werkkring.
 We werken de groepsopvolgingsdossiers in Digit en het Exceldocument Groepsondersteuning
accuraat en frequent bij.
IND 2.2.6 – We bevragen onze groepen tweemaal deze beleidsperiode naar ondersteuningsnoden.
 We bevragen dit éénmaal gericht in 2018.
 In 2020 organiseren we een groepsbevraging.
 We houden dit bij in het logboek.
IND 2.2.7 – Groepen kunnen voor ondersteuning terecht bij de verschillende werkkringen.
 Elke werkkring is minstens vier dagen per week bereikbaar voor groepen.
 Groepen kunnen in noodgevallen 24u op 24u terecht bij de koepel via het noodnummer.

OD 2.3 – KSA biedt formele leerkansen.
In KSA leren kinderen en jongeren hun sterktes en zwaktes kennen, ze ontdekken wat ze in hun mars hebben.
We willen hen binnen onze jeugdbeweging dan ook de nodige vormingskansen blijven bieden om competenties
te verwerven en aan te scherpen. Op die manier geven we onze leden de nodige ruimte om als persoon te
groeien, zowel binnen KSA als daarbuiten. We zien vorming als dé methode bij uitstek om onze groepen te
versterken en om de kwaliteit van onze werking op alle niveaus te verhogen.
We blijven deze beleidsperiode volop inzetten op ons vormingsaanbod. We voorzien een ruim Los
Vormingsaanbod, zorgen voor Vorming Op Maat en organiseren kadervormingscursussen voor het behalen
van een attest Animator, Hoofdanimator en Instructeur in het jeugdwerk. Deze kadervorming kan een specifieke
thematische klemtoon krijgen (OL, crea …) zodat we nog meer aansluiting vinden bij de reeds aanwezige
competenties van onze leiding.
Om cursisten ook na de kadervormingscursus optimaal te begeleiden in hun leertraject tot volwaardig (hoofd)
animator of instructeur voorzien we de nodige ondersteuning voor stagebegeleiders. Naast de cursussen
organiseren we ook de terugkommomenten.
De kwaliteit van ons vormingsaanbod willen we blijven garanderen door enerzijds onze cursusgevers maximaal
te ondersteunen en anderzijds door ons aanbod continu te evalueren en bij te sturen indien nodig. Onze
cursusgevers kunnen een uitgebreid informatieaanbod raadplegen en leiden we toe naar vorming op hun
maat. Om volgende edities te optimaliseren, zetten we na elke geattesteerde vorming een verbetertraject op.
Bovendien zetten we ook in op ondersteuning van elke beroepskracht. Door een duidelijk vormingskader uit
te werken en alle beroepskrachten jaarlijks de nodige vormingskansen te bieden wil KSA hen versterken bij
het uitvoeren van hun specifieke takenpakket.
IND 2.3.1 – Jaarlijks registreren we 1500 deelnames aan ons vormingsaanbod.
IND 2.3.2 – Jaarlijks leiden we 750 jongeren via een kadervormingscursus toe naar het behalen van
een attest Animator, Hoofdanimator of Instructeur in het Jeugdwerk.
IND 2.3.3 – Deze beleidsperiode volgen er minstens drie leden per groep een vorming bij KSA.
 We voeren jaarlijks doelgerichte promo over het vormingsaanbod naar onze groepen.
 We stimuleren groepen met veel expertise rond een bepaald thema om dit door te geven aan
groepen die met hetzelfde thema worstelen (peer-to-peer educatie). We streven naar minstens
één dergelijke vorming per werkjaar.
 We organiseren jaarlijks animator- en hoofdanimator-cursussen en een instructeurcursus.
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We organiseren een los vormingsaanbod op maat van onze groepen
We organiseren Vorming Op Maat (VOM) voor groepen.
We bevragen tijdens de groepsbevraging naar vormingsnoden.
We werken jaarlijks ons aanbod Vorming op Maat bij.
Deelname aan ons vormingsaanbod wordt geregistreerd in Digit en is zichtbaar in het Exceldocument
Groepsondersteuning.

IND 2.3.4 – Jaarlijks worden er binnen de geattesteerde cursussen drie verbetercriteria opgezet,
waarna een verbetertraject hierrond wordt geformuleerd voor de volgende editie.
 Cursusgevers evalueren telkens de gegeven vorming.
 Deelnemers evalueren elke geattesteerde vorming.
 Op basis van deze evaluatie worden er minstens drie verbetercriteria opgezet met een daaraan
gekoppeld verbetertraject.
IND 2.3.5 – We voorzien jaarlijks minstens twee vormingen voor stagebegeleiders.
 We voorzien jaarlijks een vorming tijdens de startdagen.
 Naast de startdagen bieden we de vorming minstens nog eenmaal per jaar aan via ons los
vormingsaanbod.
 De sessie voor stagebegeleiders is standaard ingebed in het cursusprogramma van de
Hoofdanimatorcursus.
IND 2.3.6 – We bieden jaarlijks twee vrijwilligers de kans om de ‘expertencursus voor jeugdwerkers’
te volgen.
 We bieden jaarlijks twee vrijwilligers de kans om de ‘expertencursus voor jeugdwerkers’ (opvolger
van de Hoofdinstructeurcursus) te volgen en doen hiervoor een financiële tegemoetkoming.
IND 2.3.7 – We werken tegen eind 2018 een vormingsbeleid voor beroepskrachten uit.
 We werken tijdens deze beleidsperiode een algemeen vormingsbeleid voor beroepskrachten uit.
 Alle beroepskrachten volgen jaarlijks minstens één vorming.

OD 2.4 – KSA faciliteert informeel leren.
Leren binnen KSA beperkt zich niet tot een formeel vormingsaanbod, waarbij het leren vooral plaatsvindt in
een gestructureerde omgeving met een cursusgever die het leren begeleidt. KSA wil de nodige inspanningen
doen om ook informeel leren te ondersteunen.
We baseren ons hierbij op de onderzoeksresultaten van ‘leer-rijk – Over hoe KSA’ers leren in hun eigen groep
en hoe dit kan helpen om hen aan KSA te binden5’. Uit dit onderzoek blijkt dat leerklimaat een groot effect
heeft op de organisatiebetrokkenheid in het algemeen.

5
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Het versterken van dit leerklimaat bij onze leidingsgroepen willen we bewerkstelligen door het inbedden
van de nodige uitwisselingsmomenten tijdens ons formeel vormingsaanbod maar evenzeer tussen groepen
onderling. Daarenboven willen we het belang van een positief leerklimaat duiden bij de groepsleiding. Hierbij
stimuleren we hen om in te zetten op informeel leren binnen hun groep. Groepen reiken we een tool aan om
kennis binnen de werking door te geven van generatie op generatie.
Een sterk leerklimaat zorgt voor langere engagementen bij leid(st)ers uit plaatselijke groepen, wat de continuïteit
en kwaliteit van elke groep ten goede komt. Het draagt finaal ook bij aan een versterkte werking van KSA
als geheel.
IND 2.4.1 – KSA koppelt aan elk formeel leermoment kansen om informeel van elkaar te leren.
Hiertoe voorzien we tijdens of na elk vormingsmoment de nodige tijd en ruimte voor uitwisseling
tussen groepen.
 We voorzien tijdens of na elk vormingsmoment de nodige tijd en ruimte voor uitwisseling tussen
groepen. We nemen dit op in de planning van elk vormingsmoment.
IND 2.4.2 – Tegen eind 2020 stimuleren we plaatselijke groepen om in te zetten op informeel leren
zodat zowel individuen als plaatselijke groepen kunnen groeien.
 We onderzoeken op basis van de groepsbevraging in 2016 welke factoren informeel leren van
individuen faciliteren binnen KSA. Voor elk van deze factoren wordt uitgewerkt hoe ze door
groepsleiding aangemoedigd kunnen worden binnen KSA.
 We stimuleren plaatselijke groepen om als team te leren door uitwisseling/debat met andere groepen
over een aantal relevante thema’s.
IND 2.4.3 – We werken tegen eind 2020 een tool uit om groepen te stimuleren kennis binnen de groep
door te geven van generatie tot generatie om op die manier continuïteit te creëren en de werking
te optimaliseren.
 We werken tegen eind 2020 een tool uit om groepen te stimuleren kennis binnen de groep door
te geven van generatie tot generatie om op die manier continuïteit te creëren en de werking
te optimaliseren.
 We verspreiden deze tool in 2021 naar onze groepen met bijhorende promo.
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OD 2.5 – KSA optimaliseert haar processen om de efficiëntie te verhogen.
Het ‘Sterk Merk’-traject zorgde voor een betere naambekendheid, duidelijkere profilering en herkenbaarheid
bij externen en creëerde een positief bewegingsgevoel bij onze groepen. Daarbij aansluitend zetten we ook
concrete stappen naar meer interne efficiëntie. We willen dit traject continueren door onze processen en
interne werking verder te optimaliseren.
IND 2.5.1 – We werken tegen eind 2018 een duidelijk planningskader uit zodat onze jaarplanning
overzichtelijker en beheersbaarder wordt.
 We maken sluitende afspraken over onze vergadercyclus en –planning.
 We voorzien een vast stramien voor de planning van terugkerende initiatieven en vormingen.
 Tegen het einde van het werkjaar 2017-2018 is een duidelijk kader uitgewerkt om onze jaarwerking
efficiënter, beheersbaarder en overzichtelijker te plannen.
IND 2.5.2 – We werken een tool uit tegen eind 2019 waarmee we onze structuur naar alle vrijwilligers
duidelijk kunnen visualiseren.
 We visualiseren onze structuur.
 We werken een tool uit tegen eind 2019 waarmee we onze structuur naar alle vrijwilligers overzichtelijk
kunnen duiden.
 We werken een methodiek uit waarmee kernvrijwilligers en beroepskrachten de structuur kunnen
duiden naar ad-hoc en projectvrijwilligers.
IND 2.5.3 – We organiseren zowel op werkkring- als op nationaal niveau minstens tien pedagogische
beleidsvergaderingen per jaar.
 Zowel op werkkring- als op nationaal niveau is er een pedagogisch beleidsorgaan.
 Verslagen worden gecentraliseerd op een online communicatieplatform.

20

KSA Verbindt
SD 3 – KSA stimuleert kinderen, jongeren en groepen om zich te verbinden met
elkaar en met de samenleving door samenwerken en samenzijn.
Verbinden betekent dat kinderen en jongeren in een veilige omgeving met elkaar in contact komen en samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Het is het samen op weg gaan, waardoor iedereen verder geraakt
dan alleen.
KSA is een ontmoetingsplaats waar unieke banden worden gesmeed, waar men voor elkaar door het vuur gaat
en waar vriendschappen voor het leven ontstaan. Dit alles is het resultaat van intens vertrouwen in de ander,
het kunnen rekenen en bouwen op elkaar, het samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.
Zo intens samenwerken is enkel mogelijk met goede afspraken die steeds in groep gemaakt worden en waarbij
we voortdurend streven naar consensus. Dat zorgt ervoor dat het draagvlak voor een besluit bijzonder groot
is. Meer nog, dat verzekert loyaliteit aan elkaar en aan de beweging. De ontstane relaties zijn er voor het leven
en vormen het begin van een waardevol netwerk.
Soms is het nodig om even halt te houden en stil te staan bij wat ons verbindt onder de oppervlakte, om zo op
zoek te gaan naar wat ons drijft om er steeds voor te blijven gaan. Tijdens die zoektocht kunnen we inspiratie
vinden in de boodschap, het verhaal, de figuur van Jezus Christus. In KSA wordt het evangelie hertaald naar
de hedendaagse realiteit.
Binnen KSA zorgt iedereen er voor dat we samen sterk staan, dat het geheel meer is dan de som van de delen.
Door samen werk te maken van een sterke jeugdbeweging wordt de onderlinge band versterkt en de KSA-trots
aangewakkerd. Daardoor draagt iedereen KSA voor het leven in zijn of haar hart.

OD 3.1 – KSA creëert cohesie als antwoord op de toenemende individualisering.
Heel wat buurten zijn in volle transitie, de verstedelijking neemt toe in heel Vlaanderen. Dit brengt specifieke
uitdagingen met zich mee voor plaatselijke groepen. Zowel een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor kinderen en
jongeren, hoge verwachtingen van ouders naar de jeugdbeweging toe maar eveneens een groeiend aandeel
ouders dat niet vertrouwd is met de jeugdbewegingsmethodiek, als angst voor financiële, sociale of culturele
drempels, gebrek aan voldoende uitdagende en vernieuwende activiteiten op maat zorgen ervoor dat de keuze
voor een engagement bij een jeugdbeweging geen evidentie meer is.
We willen groepen inspireren om laagdrempelige activiteiten te organiseren opdat nog meer kinderen en jongeren
aansluiting vinden bij KSA. We besteden extra aandacht aan de organisatie van laagdrempelige, kwalitatieve
startactiviteiten en tussentijdse ledenwervingsacties. Bij aanvang van elk werkjaar krijgen de groepen een
startpakket met heel wat impulsen en ideeën voor de organisatie van een succesvolle startactiviteit. Flankerend
zetten we vanuit de koepel bij de start van elk werkjaar deze startactiviteiten in de kijker via een digitale kaart,
info op onze website, sociale media, persbericht etc. In februari organiseren we de ‘Vriendjesdagen’, een actie
waarbij we groepen stimuleren om een specifieke tussentijdse ledenwervingsactiviteit te organiseren. Net als
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bij de startactiviteiten werken we hiervoor ondersteunend en inspirerend materiaal uit. Bovendien kunnen
groepen voor dergelijke activiteiten vijf maal per werkjaar kosteloos een ledenwervingsverzekering aangaan.
Speciale aandacht gaat uit naar groepen in (groot)stedelijke context. Om deze groepen een hart onder de riem
te steken en hen te inspireren, organiseren we als koepel minstens twee grootschalige leeftijdsgerichte spelen
in stedelijke context. Met deze activiteiten willen we groepen de nodige bagage meegeven om binnen een
stedelijke context met specifieke uitdagingen en noden laagdrempelige, attractieve en originele activiteiten
te organiseren.
Om potentiële eenzaamheid van studenten tijdens de werkweek te doorbreken, organiseren we een aantal
specifieke studentenactiviteiten. Deze activiteiten zorgen daarenboven voor een groter bewegingsgevoel en
sterkere cohesie tussen KSA’ers in de studentensteden.
IND 3.1.1 – In 2020 zetten we het belang van een KSA-groep voor de buurt in de kijker.
 We organiseren in 2020 een actie voor onze groepen om het belang van de KSA-groep in de buurt
in de kijker te zetten.
IND 3.1.2 – Jaarlijks werken we twee ledenwervingsacties uit voor onze groepen.
 Met de startzending verspreiden we jaarlijks inspirerend materiaal voor een ledenwervend startspel.
 Jaarlijks werken we een tussentijdse ledenwervingsactie uit, onmiddellijk bruikbaar door onze
groepen. Dit gebeurt onder de noemer ‘Vriendjesdagen’.
 Jaarlijks stimuleren we groepen om hun startdag te registreren en brengen we dit in kaart. Zo
kunnen ouders en geïnteresseerde kinderen en jongeren via www.ksa.be meteen vinden wanneer
er bij welke groep in hun buurt een startdag wordt georganiseerd.
IND 3.1.3 – We organiseren deze beleidsperiode een groot leeftijdsgericht spel in minstens twee
(centrum)steden, in samenwerking met de stedelijke jeugddienst en onze plaatselijke groepen uit
die respectievelijke steden.
 We organiseren deze beleidsperiode een groot leeftijdsgericht spel in minstens twee (centrum)steden,
in samenwerking met de stedelijke jeugddienst en onze plaatselijke groepen uit die respectievelijke
steden.
IND 3.1.4 – We organiseren per jaar minstens twee studentenactiviteiten in één of meerdere
studentensteden.
 We organiseren tweemaal per jaar ‘KSA Student’.

22

OD 3.2 – KSA inspireert kinderen en jongeren in hun zoektocht naar zingeving.
Zingeving vertrekt vanuit de eigen beleving. Het valt immers niet voor iedereen op een zelfde manier in te vullen.
Wat voor de ene groep ‘gewoon’ een kampvuur is, is voor de andere groep een intens moment van bezinning
rond een vuur. Door de vele vragen van plaatselijke groepen naar ondersteuning bij zingeving, merken we dat
de visie op zingeving geen dode letter blijft. Vroeger werd op deze vragen veelal een antwoord geboden door
personen uit het lokale netwerk van de plaatselijke groep, terwijl in onze huidige maatschappij het klassieke
netwerk van voornamelijk proosten verder afbrokkelt, parallel met een duidelijke maatschappelijke tendens.
Uitgaande van onze katholieke waarden willen we onze plaatselijke groepen zo goed mogelijk ondersteunen
om een invulling te kunnen geven aan die zingeving. We willen kinderen en jongeren een duidelijk antwoord
op maat bieden. Dit doen we door het jaarlijks uitwerken en verspreiden van thematisch materiaal, door leden
en leiding te inspireren tijdens onze groepsoverschrijdende initiatieven en door hen te ondersteunen bij de
organisatie van K-momenten op lokaal niveau.
Daarnaast willen we plaatselijke groepen stimuleren om in hun omgeving op zoek te gaan naar mensen of
organisaties die rond zingeving bezig zijn om samen met hen zingeving een gepaste invulling te geven binnen
de werking. We stimuleren de functie van een K-trekker bij de groepen en willen deze mensen de nodige
handvaten aanreiken om rond zingeving binnen de eigen groep te werken. We maken ruimte voor verdieping
en uitwisseling met de mensen die al intensief met dit thema bezig zijn. Dit kan hen helpen om plaatselijke
groepen met specifieke vragen te ondersteunen. Bovendien krijgen ze door deze doelgerichte bijeenkomsten
de kans om iets meer te beleven.
Deze beleidsperiode willen we tevens een samenwerkingsverband aangaan met KLJ. We merken namelijk heel
wat parallellen rond de K-beleving en –aanpak van beide jeugdbewegingen. Initieel doel van deze samenwerking
is om uitwisseling rond zingeving tussen beide organisaties te verankeren, gemeenschappelijke noden en
behoeften te detecteren en ons K-aanbod te stroomlijnen. Finaal moet dit leiden tot een gemeenschappelijke
visie rond dit thema en twee gezamenlijke projecten.
IND 3.2.1 – Jaarlijks ontwikkelen we nieuw materiaal om aan de slag te gaan rond een K-thema.






We werken zingevingsmateriaal uit in een jaarthemakleedje aan het begin van elk werkjaar.
Elk werkjaar werken we zingevingsmateriaal uit voor de kampperiode.
In Kompas is er een vaste rubriek rond dit thema.
We centraliseren het K-aanbod op onze website.
We voeren gerichte promo voor het gebruik van het uitgewerkte materiaal.

IND 3.2.2 – We stimuleren via twee acties de functie van K-trekker bij onze groepen.
 We duiden het belang van een K-trekker voor een groep.
 We stimuleren groepen om een K-trekker te registreren in Digit.
 We organiseren minstens eenmaal deze beleidsperiode een bijeenkomst voor K-trekkers.
IND 3.2.3 – We organiseren jaarlijks een groepsoverschrijdend K-initiatief.
 Tweemaal per jaar organiseren we VonK! (discussieavond rond een maatschappelijk en actueel thema).
 In 2018 organiseren we de Romereis voor +16’ers, leiding en Hernieuwers.
 In 2020 organiseren we voor de 14- tot 16-jarigen, +16’ers en leiding het Lourdeskamp.
IND 3.2.4 – Op elk meerdaags initiatief wordt een aanbod voorzien rond K.
 We voorzien een K-aanbod per meerdaags initiatief en tijdens onze meerdaagse cursussen.
IND 3.2.5 – Groepen kunnen bij de koepel terecht voor ondersteuning bij het organiseren van een
K-moment.
 Groepen kunnen een beroep doen op de nationaal of provinciaal proost voor een viering op jubileum,
kamp, weekend of een ander initiatief.
 We stimuleren groepen voor het organiseren van of participeren aan een solidariteitsactie.

23

IND 3.2.6 – We starten deze beleidsperiode een samenwerkingsverband op met KLJ rond zingeving.
 We lijsten de gemeenschappelijke noden en behoeften rond dit thema op, d.m.v. een onderzoek
in 2018.
 We werken een gemeenschappelijke visie uit.
 We zetten vanuit deze samenwerking minstens twee projecten op.

OD 3.3 – KSA stimuleert groepen om partnerschappen aan te gaan en te onderhouden.
Door kortere leidingsengagementen gaan informatie, kennis en contacten binnen een groep jammer genoeg
snel verloren. Het onderhouden en uitbreiden van een bestaand netwerk rond een groep is hierdoor geen
evidentie meer. Bij onze bevraging gaven groepen ook zelf aan dat ze nood hebben aan een degelijk netwerk
rond de groep waarop men kan terugvallen indien nodig. Zo geeft 36,3% van de respondenten aan dat ze met
bepaalde actoren minder dan driemaal per jaar contact hebben, 13,6% geeft zelfs aan met bepaalde relevante
actoren nooit contact te hebben.
Wanneer een groep kan rekenen op de kennis en hulpvaardigheid van oud-leiding, ouders en sympathisanten
wordt de leiding bijgestaan bij de nevenaspecten van de werking. Op deze manier kan de leiding zich meer
richten op hun kerntaak, het organiseren van zinvolle activiteiten voor de leden.
We willen verder bouwen op het werk van vorige beleidsperiodes. We maakten onze groepen daarom
bewust van het belang van een degelijk en effectief netwerk. We stimuleerden hen om dit verder en op
constante basis uit te bouwen, te activeren en te onderhouden. Daarenboven ontwikkelden we specifiek
ondersteuningsmateriaal voor de uitbouw van een Hernieuwerwerking en de implementatie van een volwassen
begeleider binnen de groep.
In het verlengde van eerdere bewustmakingsacties willen we groepen via een netwerkpakket de nodige bagage
bieden om het netwerk uit te bouwen en te versterken. Met dit netwerkpakket reiken we groepen, naast nuttige
thematische informatie, een tool aan om hun netwerk zelf in kaart te brengen. Door het gebruik van deze tool
kunnen groepen mogelijke hiaten opsporen en daaraan gekoppelde acties uitwerken. We besteden de nodige
aandacht aan het gebruik van deze tool en de meerwaarde ervan tijdens onze vormingen. Het netwerkpakket
draagt finaal bij tot een sterke plaatselijke verankering van onze groepen.
Ouders spelen in het netwerk van de groep een uiterst belangrijke rol, dit bleek nogmaals in het onderzoek
ouders en jeugdwerk. Naast het uitwerken en verspreiden van een netwerkpakket willen we daarom deze
beleidsperiode specifiek focussen op hun rol binnen en rondom de groep. We willen dit belang vanuit KSA
zowel naar onze groepen als naar de ouders toe extra in de verf zetten.
Tenslotte zetten we in samenwerking met vzw De Sjelter de rol van oud-leden voor een groep en voor KSA in
het algemeen in de kijker. We willen er bovendien voor zorgen dat bij oud-leden het KSA-vuur blijft branden.
IND 3.3.1 – Tegen eind 2019 werken we een netwerkpakket uit voor onze groepen.
 In 2018 ontwikkelen we een tool voor groepen om het eigen netwerk in kaart te brengen en hiaten
op te sporen.
 We verzamelen en bundelen concrete en praktische tips en tricks voor plaatselijke groepen om
netwerken te versterken en uit te bouwen.
 We verspreiden een netwerkpakket naar onze groepen in 2020.
 We werken twee bijhorende vormingssessies uit. Eén op animator- en één op hoofdanimatorniveau.
IND 3.3.2 – In 2020 organiseren we een actie naar ouders waarbij we het belang duiden van hun rol
naar de groep toe.
 We verzamelen tips en tricks, good practices rond het activeren van ouders in groepscontext en
nemen dit op als specifiek onderdeel in het netwerkpakket.
 We organiseren deze beleidsperiode een specifieke actie naar ouders toe om te duiden wat een
groep allemaal doet, wat KSA precies inhoudt en wat ouders kunnen betekenen voor onze werking
op groepsniveau.
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IND 3.3.3 – In samenwerking met vzw De Sjelter zetten we de meerwaarde van oud-leden voor de
groep in de kijker.
 We informeren onze groepen over welke rol oud-leden kunnen opnemen binnen de jaarwerking.
 We stimuleren onze groepen om oud-leden te blijven betrekken bij de werking van de groep.

OD 3.4 – KSA maakt gebruik van haar sterk merk om zich beter te profileren.
De naam van onze koepelorganisatie veranderde op 1 september 2015 naar KSA. Dat is één van de opmerkelijkste
resultaten van het ‘Sterk Merk’-traject waar de afgelopen jaren heel hard over nagedacht en tot vandaag nog
steeds aan gewerkt wordt. Het traject draagt bij aan een duidelijkere herkenbaarheid en zichtbaarheid, een
betere profilering, een sterkere verbondenheid en efficiëntie binnen de beweging.
In aanloop naar deze beleidsperiode hielden we daarenboven een intensieve denkoefening op verschillende
niveaus om onze identiteit en fundamenten scherp en duidelijk te stellen. Dit proces resulteerde in een nieuwe
visietekst met als uitgangspunt vier kernwaarden, welke tevens de basis vormen voor de huidige beleidsnota.
Tijdens deze beleidsperiode willen we verder bouwen op dit geleverde werk zodat de werking van KSA nog
bekender wordt. Intern willen we onze werking overzichtelijker maken naar onze leden en leiding. Om onze
identiteit en bijhorende kernwaarden duidelijk te belichten, zal elke kernwaarde deze beleidsperiode de rode
draad vormen voor een jaarthema.
Daarnaast blijven we inzetten op een betere herkenbaarheid en zichtbaarheid van KSA in het straatbeeld.
Enerzijds willen we dit doen met ons aanbod aan herkenbare bewegingskledij en gadgets via onze verkoopsdienst.
Als koepel willen we ons bovendien rond een aantal vooropgestelde expertisedomeinen (cf. OD 2.1) duidelijk
profileren, ook extern. Anderzijds willen we groepen deze beleidsperiode aanzetten om de plaatselijke
KSA-werking via lokale media, online en andere kanalen in de kijker te zetten. Door het gebruik van een
gemeenschappelijke hashtag, het systeem van ‘jeugdwerksites6’ en de beschikbaarheid van promomateriaal
stimuleren we groepen en leden om als KSA nog meer in beeld te komen.
IND 3.4.1 – Elk werkjaar zetten we één kernwaarde van KSA in de kijker.
 Jaarlijks gebruiken we een kernwaarde als uitgangspunt voor het jaarthema.
In 2018-2019 staat ‘KSA groeit’ centraal, in 2019-2020 ‘KSA verbindt’, in 2020-2021 ‘KSA engageert’
en in 2021-2022 stellen we ‘KSA speelt’ voorop.
 In 2021 brengen we een publicatie uit met persoonlijke KSA-verhalen die gelinkt zijn aan
onze kernwaarden.
IND 3.4.2 – Rond de bepaalde vastgelegde expertisedomeinen (OD 2.1) profileren we ons vanaf 2019
minstens eenmaal per jaar naar externen.
 Vanaf 2019 profileren we ons jaarlijks rond een vooraf bepaald expertisedomein via een
communicatieactie naar externen.
IND 3.4.3 – Deze beleidsperiode organiseren we vier acties om de zichtbaarheid van de groepen en
hun plaatselijke werking te vergroten.
 We stimuleren groepen om #KSAinbeeld te gebruiken bij het posten van verslagjes, foto’s en
dergelijke op sociale media.
 We werken ondersteuningsmateriaal uit voor groepen om plaatselijke persberichten uit te sturen
en geven hiertoe jaarlijks een stimulans.
 We beschikken over promotiemateriaal ter ondersteuning van onze plaatselijke groepen.
 We promoten het gebruik van de ‘jeugdwerksites’ en nemen eenmaal per jaar deel aan een
bijeenkomst georganiseerd door Mediaraven om dit systeem verder te optimaliseren.

6

http://www.jeugdwerksites.be
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IND 3.4.4 – We beschikken over een verkoopsdienst met bewegingskledij, gadgets en ondersteunend
materiaal voor de werking.
 We beschikken over een verkoopsdienst en webshop.
 Jaarlijks herzien we het aanbod in de verkoopsdienst door het vervangen, toevoegen of updaten
van minstens één product.
 Elk nieuw artikel in de verkoopsdienst doorloopt een duurzaamheidscheck.
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KSA
engageert
SD 4 – KSA zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en groepen zich engageren door hen
verantwoordelijkheid te laten opnemen.
Engageren betekent dat kinderen en jongeren zich vrijwillig inzetten voor KSA. Daardoor leren kinderen en
jongeren verantwoordelijkheid dragen en keuzes maken, waardoor ze met volle goesting elke KSA’er een
zinvolle vrije tijd bezorgen.
KSA is een jeugdbeweging voor en door vrijwilligers die elke keer opnieuw het beste van zichzelf geven om
kinderen en jongeren een betekenisvolle tijd te bezorgen, op maat en met aandacht voor elk uniek individu.
Uit die talrijke KSA-ervaringen haalt iedereen voldoening die zin doet krijgen in meer en zo zorgt voor een
langdurig, vrijwillig engagement binnen onze beweging.
Het opnemen van zo’n engagement is onlosmakelijk verbonden met het dragen van verantwoordelijkheden.
Leid(st)ers binnen KSA bepalen samen de koers van hun groep en helpen op die manier mee het ultieme doel
te verwezenlijken: KSA in beweging zetten.
KSA’er zijn reikt verder dan de eigen groep. Tijdens hun engagement leren leid(st)ers een mening vormen en
uitdragen. Aan participatie wordt binnen onze beweging veel belang gehecht. Op die manier wordt een sfeer
gecreëerd waarin alles in vraag kan en mag gesteld worden om de eigen werking voortdurend te verbeteren.
We kijken ook kritisch naar de samenleving en maatschappij. KSA zet haar leden aan om op zoek te gaan naar
een meerwaarde voor zichzelf. Ze zetten hun frisse en jeugdige ideeën om in krachtige acties.
KSA is de ideale plaats om een steeds groter wordend maatschappelijk engagement op te nemen. Bij KSA
worden kinderen en jongeren gevormd tot de leid(st)ers van morgen.

OD 4.1 – KSA motiveert kinderen, jongeren en groepen om (blijvend) deel uit te maken van de
beweging.
Een gemiddeld leidingsengagement duurt drie jaar7. Helaas vormt het einde van een leidingsengagement al
te vaak ook het einde van een KSA-carrière. Uit onze bevraging tijdens de groepsbezoeken blijkt dat groepen
ledenbehoud en leidingsmotivatie als twee belangrijke factoren beschouwen om hun werking te kunnen
optimaliseren.
We willen inspelen op de verschillende motieven die ervoor zorgen dat leden en leiding deel willen blijven
uitmaken van onze jeugdbeweging. Mogelijke drempels die dit in gedrang brengen willen we wegwerken, we
denken hierbij ondermeer aan de administratieve overlast.
7

Cf. Jeugdbewegingen in Vlaanderen – Een onderzoek bij groepen, leiding en leden
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Bovendien versterken we het gevoel bij onze leden dat ze allen deel uitmaken van een groter geheel, van een
grotere familie. Door de organisatie van bovenlokale ontmoetingsmomenten en initiatieven wakkeren we het
bewegingsgevoel bij alle KSA’ers aan.

Als koepel willen we deze beleidsperiode de nodige stimulansen blijven geven om leiding te motiveren tijdens
het engagement. In ons vormingsaanbod voorzien we sessies rond het thema leidingsmotivatie. De actie rond
leidingsmotivatie die we als koepel elke beleidsperiode organiseren herhalen we ook deze keer. Daarenboven
sporen we leden aan om leiding eens specifiek te bedanken voor de organisatie en begeleiding van zoveel
fantastische activiteiten. We tonen deze beleidsperiode bovendien als koepel specifiek onze appreciatie aan
degenen die een langdurig engagement opnemen bij KSA. Samen met vzw De Sjelter stimuleren we tot slot
groepen om in te zetten op de verankering van een oud-ledenwerking in hun groepsstructuur.
IND 4.1.1 – We organiseren deze beleidsperiode twee acties ter bevordering van leidingsmotivatie.
 We voorzien een vormingssessie rond dit thema op hoofdanimatorniveau. Hierbij reiken we tools
aan om (mede)leiding in groepscontext te motiveren en te begeleiden.
 We organiseren een specifieke actie waarbij leiding in de bloemetjes wordt gezet.
 We organiseren een actie waarbij leden leiding bedanken.
 We organiseren een actie om administratieve overlast bij plaatselijke groepen te beperken.
IND 4.1.2 – We spelen als koepel in op de verschillende motieven waarom mensen een langdurig
engagement opnemen bij KSA.
 We voorzien een vormingssessie rond dit thema op hoofanimatorniveau.
 We voorzien tijdens deze beleidsperiode een aandenken om een langdurig leidingsengagement in
de verf te zetten.
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IND 4.1.3 – Jaarlijks organiseren we tien initiatieven ter bevordering van het bewegingsgevoel en
verlenen we onze samenwerking bij de organisatie van de Dag van de Jeugdbeweging.
 We organiseren jaarlijks minstens tien initiatieven ter bevordering van het bewegingsgevoel.
 Samen met de andere jeugdbewegingskoepels organiseren we jaarlijks de Dag van de Jeugdbeweging.
IND 4.1.4 – In samenwerking met vzw de Sjelter stimuleren we via twee acties oud-leden om verbonden
te blijven met hun groep en KSA in het algemeen.
 We stimuleren groepen om hun oud-ledenwerking te registreren in Digit.
 We werken samen met vzw de Sjelter voor de verspreiding van Afkikker, de nieuwsbrief voor oudKSA’ers.
 We werken minstens één intergenerationele activiteit uit voor leiding en oud-leden.

OD 4.2 – KSA begeleidt elke vrijwilliger doorheen zijn of haar traject.
Als koepelorganisatie willen we zoveel mogelijk geleid en gestuurd worden door de behoeften van onze
achterban. We bewerkstelligen dit door frequent contact met onze groepen (cf. IND 2.3.3 en 2.3.4) en daarnaast
blijven we erover waken dat er voldoende groepen vertegenwoordigd zijn in de bovenlokale werking.
Deze vertegenwoordiging draagt bij tot een gedragen en democratisch besluitvormingsproces binnen onze
jeugdbeweging. Bovendien vervullen bovenlokale vrijwilligers een antennefunctie voor vragen en problemen
van onze groepen en dragen ze bij aan een vlotte informatiedoorstroom tussen de verschillende niveaus.
Om deze participatie te blijven garanderen willen we in navolging van vorige beleidsperiodes, met ons
geïntegreerd vrijwilligersbeleid als leidraad, meer inzetten op een optimale begeleiding tijdens de verschillende
stappen die een vrijwilliger doorloopt tijdens zijn of haar engagement. Potentiële bovenlokale vrijwilligers
moeten op een laagdrempelige manier begeleid worden naar een bovenlokaal engagement op maat. Tijdens
het hele traject willen we hen een ideale begeleiding garanderen, vanaf het onthaal tot bij de bedanking.
Wanneer een vrijwilliger een nieuw engagement opneemt is er een welkomstgesprek. Tijdens dit moment willen
we de vrijwilliger wegwijs maken in de bovenlokale structuur en de nodige info aanreiken over de algemene
werking evenals specifiek over het nieuwe engagement. Dit moment zorgt voor een wisselwerking waarbij
een vrijwilliger ook verwachtingen en intenties t.o.v. de koepel kan aanbrengen.
Tijdens het engagement willen we elke vrijwilliger optimaal begeleiden en de nodige ondersteuning geven
om zijn of haar taak gemotiveerd en goed te kunnen vervullen. Deze beleidsperiode werken we daartoe een
coachingsinstrument uit. We trachten om zo nog beter aan verzuchtingen, problemen, moeilijkheden en vragen
van vrijwilligers tegemoet te kunnen komen.
Wanneer een vrijwilliger zijn engagement beëindigt dan is het vanzelfsprekend dat er een bedanking volgt
namens de hele werking. Voor beleidsvrijwilligers die stoppen met hun bovenlokaal engagement voorzien
we daarenboven nog een bedankingsgesprek. Op die manier kunnen we peilen naar de reden waarom een
engagement wordt beëindigd en kunnen we polsen of we de betrokken vrijwilliger in de toekomst al dan niet
nog mogen contacteren indien nodig.
IND 4.2.1 – Minstens 50% van onze groepen is vertegenwoordigd in stuur- en werkgroepen op
koepelniveau, minstens 20% van onze groepen is vertegenwoordigd in het beleid van KSA.
 Vrijwilligers op koepelniveau komen uit 50% van de plaatselijke groepen.
 In onze beleidsorganen is minstens 20% van onze groepen vertegenwoordigd.
IND 4.2.2 – We doen actief moeite om leiding en Hernieuwers die hun engagement stoppen in de
plaatselijke groep te betrekken als vrijwilliger op bovenlokaal niveau.
 We lijsten duidelijk de mogelijkheden voor vrijwilligers op koepelniveau op en communiceren
duidelijk wat elk engagement precies inhoudt en doen dit tegen eind 2018.
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 Jaarlijks bedanken we leiding en Hernieuwers die stoppen met hun engagement in de plaatselijke
groep en bieden we hen de mogelijkheid om als vrijwilliger een engagement binnen de koepel op
te nemen.
IND 4.2.3 – Elke nieuwe vrijwilliger onthalen we vanaf 2019 via een laagdrempelig welkomstgesprek.
 We werken een leidraad uit voor welkomstgesprekken met vrijwilligers.
 We geven bij elk welkomstgesprek een welkomstmap mee met relevante informatie over de koepel
en de werking.
 Bij het begin van een nieuw engagement gaan we een gesprek aan met de vrijwilliger over zijn of
haar verwachtingen, noden en interesses.
IND 4.2.4 – We werken tegen eind 2020 een instrument uit om vrijwilligers te coachen.
 We werken een coachingsinstrument uit, waarbij we onder andere gebruik maken van de
competentieprofielen opgemaakt tijdens de vorige beleidsperiode.
 We hanteren dit instrument om aan verzuchtingen, problemen, moeilijkheden en vragen van
vrijwilligers tegemoet te kunnen komen.
IND 4.2.5 – We organiseren vanaf 2019 een bedankingsgesprek met elke beleidsvrijwilliger die stopt
met het opnemen van een bovenlokaal engagement.
 We werken een leidraad uit voor bedankingsgesprekken met beleidsvrijwilligers.
 We leggen een bestand aan van oud-vrijwilligers.

OD 4.3 – KSA zet aan tot participatie om de positie in de lokale context te versterken.
Ruim 34 000 gemotiveerde, enthousiaste en geëngageerde KSA’ers zorgen voor de uitbouw en versterking
van onze 269 groepen in Vlaanderen. De kerntaak van elke groep is het garanderen van een zinvolle vrije tijd
voor kinderen en jongeren in steden en gemeenten, maar bovenal is elke KSA-groep een kleine gemeenschap
waar samenleven centraal staat.
Vanuit de ervaring in die kleine gemeenschap willen we ook buiten KSA onze stem laten horen. Als koepel
vinden we het belangrijk om onze leiding en groepen de nodige impulsen te geven om op lokaal niveau
participatief mee te werken en te denken aan de planning en de uitvoering van een kind- en jeugdvriendelijk
beleid. In kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen neemt KSA een actieve rol op bij Debattle 2.0, het
verkiezingsproject van De Ambrassade en VVJ. Daarenboven blijven we groepen aanzetten en ondersteunen
om een engagement op te nemen in de jeugdraad, om mee te werken aan plaatselijke acties en om zo te
wegen op het lokaal (jeugd)beleid.
Uit onze groepsbevraging blijkt bovendien dat groepen de nood ervaren om nog meer op een participatieve
manier betrokken te worden binnen het lokaal beleid. Ruimte voor kinderen en jongeren, lokalenbeleid,
mobiliteit, financiële ondersteuning voor de uitbouw en continuering van de werking … het zijn thema’s waar
groepen van wakker liggen. Maar eveneens zijn het thema’s waar groepen kunnen in betrokken worden, om
ideeën te geven, om participatief mee te denken en om advies te geven aan beleidsmakers. Via een actie naar
lokale jeugddiensten van steden en gemeenten waar KSA-groepen actief zijn en door actief mee te werken
aan relevante projecten binnen de sector willen we hier als koepel op zoek gaan naar antwoorden op vragen
rond deze thema’s.
IND 4.3.1 – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 informeren en stimuleren we leiding
in hun maatschappelijke rol binnen lokale context.
 We nemen een actieve rol op bij Debattle 2.0, het verkiezingsproject van De Ambrassade en VVJ.
 We informeren leiding in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
 We stimuleren leiding om actief mee te werken (met lokale jeugdraad) aan de organisatie van een
politiek debat op maat van jongeren. We geven als koepel hiertoe de nodige ondersteuning.
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 We geven leiding handvaten om ook na de verkiezingen te kunnen blijven wegen op het lokaal beleid.
IND 4.3.2 – We duiden het belang van plaatselijke participatie bij onze groepen en we stimuleren
hen om een rol hierin te spelen.
 We stimuleren onze groepen om een actieve rol op te nemen in de lokale jeugdraad.
 We bieden een vorming over plaatselijke participatie aan in ons los vormingsaanbod.
 Samen met andere jeugdwerkorganisaties werken we een tool uit waarmee plaatselijke groepen
het lokaal jeugdbeleid kunnen blijven opvolgen en monitoren.
 We zijn lid van de Algemene Vergadering van VVJ.
IND 4.3.3 – We organiseren tijdens deze beleidsperiode minstens één actie naar lokale jeugddiensten
van steden en gemeenten waar KSA-groepen actief zijn.
 We geven via een uitgewerkte actie voor jeugddiensten duiding bij de werking van KSA-groepen en
de ondersteunende rol en structuur van de koepel.
IND 4.3.4 – We werken actief mee aan projecten voor kwalitatieve jeugdlokalen en jeugdruimte
 We participeren aan het project GIS-databank jeugdruimte van De Ambrassade.
 We werken mee aan het project Collect en Connect van De Ambrassade.
 We nemen een rol op binnen Werkgroep Jeugdlokalen bij De Ambrassade.

OD 4.4 – KSA draagt actief haar jeugdige en kritische mening uit.
Ook deze beleidsperiode blijven we de stem van onze leden en bij uitbreiding die van alle kinderen en jongeren
kracht bijzetten. Om dit te realiseren zijn we al jarenlang een teamspeler. We gaan op zoek naar partners om de
wensen en behoeften van onze leden duidelijk te maken aan de beleidsmakers. We continueren onze rol in de
verschillende adviesorganen en werkgroepen binnen het jeugdwerk en gaan nieuwe samenwerkingsverbanden
aan waar nodig.
Tijdens onze groepsleidingscongressen luisteren we naar de verschillende meningen en verzuchtingen binnen
onze beweging en nemen we gezamenlijk een standpunt in over enkele relevante thema’s. Wanneer we het
nodig achten zullen we niet nalaten om rond een actueel maatschappelijk thema onze kritische stem te laten
horen en hier een voortrekkersrol rond op te nemen binnen de sector.
IND 4.4.1 – KSA is vertegenwoordigd in relevante adviesorganen en werkgroepen.
 We zetelen in de AV van de Vlaamse Jeugdraad.
 We zetelen in de kerngroep van Commissie Jeugdwerk van de Vlaamse Jeugdraad.
 We nemen deel aan relevante werkgroepen, georganiseerd door andere jeugdwerkorganisaties en
bovenbouworganisaties zoals De Ambrassade.
 We zijn vertegenwoordigd in het JOS (jeugdbewegingsoverleg).
 We nemen deel aan relevant politiek-sociaal overleg.
IND 4.4.2 – We organiseren deze beleidsperiode tweejaarlijks een groepsleidingscongres.
 We organiseren een congres voor onze groepsleiding in 2019 en in 2021.
IND 4.4.3 – We spelen deze beleidsperiode meermaals in op een actueel maatschappelijk thema.
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samenwerking en net
werking
Als teamspeler blijft KSA – net zoals voorgaande jaren – geloven in de kracht van samenwerking. Door krachten
te bundelen, kennis te delen en gezamenlijk onze stem te verheffen, versterken we niet enkel de interne
werking maar kunnen we tevens een rol spelen in het maatschappelijk debat. Ook deze beleidsperiode gaan
we daarom de nodige partnerschappen en samenwerkingsverbanden aan. We proberen bruggen te bouwen
waar het mogelijk is. KSA werkt samen:

A.

om haar werking te versterken.

Voor de organisatie van een kwalitatieve werking wordt een groep continu geconfronteerd met vragen,
problemen en uitdagingen rond allerlei uiteenlopende thema’s. Als koepel trachten we groepen hierbij maximaal
te ondersteunen. We beseffen dat het heel tijdrovend, duur en allerminst efficiënt is om rond elk thema een
eigen informatieaanbod uit te werken. Daarom kiezen we er deze beleidsperiode expliciet voor om – naast een
aantal vooropgestelde expertisedomeinen die we zelf verder willen uitdiepen – de nodige partnerschappen
aan te gaan met organisaties met specifieke kennis, expertise en informatie ter zake. Ter ondersteuning van
onze groepen willen we informatie van andere organisaties delen alsook onze groepen kunnen doorverwijzen
met specifieke thematische vragen. Om een duidelijk overzicht te krijgen van de zaken waarmee onze groepen
het meest geconfronteerd worden en met welke organisaties we hiervoor best een partnerschap aangaan,
registreren we via een logboek alle vragen van groepen aan de koepel (cf. indicator 2.1.4). Het spreekt voor
zich dat we op vraag van andere organisaties onze zelf uitgewerkte thematische informatie ook delen (cf.
indicator 3.4.2). Bovendien willen we naast thematische informatie en ondersteuning onze groepen voldoende
innoverende en creatieve spelimpulsen blijven aanbieden. Deze beleidsperiode werken we in samenwerking
met een gespecialiseerde organisatie daarom een innovatieve spelmethodiek uit, op maat van onze groepen
(cf. indicator 1.3.1).

B.

om gelijklopende doelstellingen te realiseren.

Samenwerking is een evidentie in het jeugdwerk en in het bijzonder tussen de jeugdbewegingen. Specifiek
met de zeven andere jeugdbewegingen komen we frequent samen om aan intervisie van coördinatoren en
expertise-uitwisseling te doen. We trachten rond jeugdbewegingsthema’s een gemeenschappelijk standpunt
uit te werken en initiëren, wanneer nodig, werkgroepen om deze thema’s uit te diepen en te behartigen (cf.
indicator 4.4.1). Op onze meest bekende samenwerking de Dag van de Jeugdbeweging zijn we bijzonder trots:
het is dé feestdag waarop we gezamenlijk naar buiten komen en een typisch aspect van onze werking in de
kijker zetten. Via talrijke acties brengen we kinderen en jongeren uit jeugdbewegingen samen en bedanken
we ook onze vele vrijwilligers voor hun engagement. Dankzij hen beleven 240.000 kinderen en jongeren jaar in
jaar uit de tijd van hun leven. Voor de organisatie van deze dag werken we samen in een specifieke werkgroep
met collega-beroepskrachten uit de zeven andere jeugdbewegingen (cf. indicator 4.1.3).
Met oog op onze eerste strategische doelstelling willen we blijven bouwen aan een maatschappelijke beweging
rond spelen. Daarom continueren we onze actieve rol in het samenwerkingsverband Goe Gespeeld!8. KSA wil
samen met partners bijdragen aan het verbreden van het draagvlak bij kinderen en ouders rond buitenspelen.
Wanneer nodig reageren we vanuit Goe Gespeeld!8 in de media als voorvechter van het recht op avontuurlijk
spelen en pleitbezorger voor een positief speelklimaat.
Jeugdinfrastructuur en -ruimte vormen voor elke jeugdwerkorganisatie met plaatselijke groepen een
gemeenschappelijke bezorgdheid. Het is niet verbazend dat De Ambrassade hier al met een aantal projecten
op inzette en dit ook zal blijven doen. Omdat deze thema’s een gedeelde bezorgdheid zijn van onze groepen,
zoals bleek uit onze groepsbezoeksbevraging, willen we als koepel een rol blijven spelen bij wat De Ambrassade
8
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http://www.goegespeeld.be

hier rond onderneemt. Zo blijven we participeren aan het project GIS-databank jeugdruimte, werken we mee
aan het gedeelde ruimte-project Collect en Connect en nemen we een actieve rol op binnen de Werkgroep
Jeugdlokalen (cf. indicator 4.3.4).
Aansluitend bij OD 1.2 willen we naar aanleiding van de vluchtelingenthematiek als jeugdbeweging onze sterktes
blijven inzetten voor jonge vluchtelingen die hier een plaats vonden. Daarom zetten we onze samenwerking
met De Ambrassade verder binnen het project Wereldspelers9.
In oktober 2016 werd vzw De Sjelter opgericht. Deze nieuwe vereniging heeft als doel het KSA-gevoel en de
KSA-gedachte levend te houden, de historiek en cultureel erfgoed van KSA te koesteren en in ere te houden
alsook de plaatselijke en bovenlokale oud-ledengroepen en KSA te ondersteunen. In samenwerking met deze
vzw willen we als koepel een intergenerationele activiteit organiseren (cf. indicator 4.1.4) en willen we groepen
stimuleren om een oud-ledenwerking te implementeren in hun plaatselijke structuur (cf. indicator 3.3.3).
In kader van de zoektocht van kinderen en jongeren naar zingeving gaan we een samenwerking aan met KLJ,
dit omdat we heel wat parallellen merken rond de K-beleving en –aanpak van beide jeugdbewegingen. KSA is samen met KLJ en IJD - één van de jeugdbewegingen die nog steeds volmondig achter hun christelijke inspiratie
staan. We geven aan deze keuze een positieve, eigentijdse, open en interculturele invulling. Initieel doel van deze
samenwerking is om uitwisseling rond zingeving tussen beide organisaties te verankeren, gemeenschappelijke
noden en behoeften te detecteren en ons K-aanbod binnen beide organisaties te stroomlijnen. Finaal moet dit
leiden tot een gemeenschappelijke visie rond dit thema en twee gezamenlijke projecten (cf. indicator 3.2.6).

C.

om groepen maximaal te stimuleren en te ondersteunen om op lokaal vlak participatief
mee te werken aan de planning en uitvoering van het gemeentelijk (jeugd)beleid.

We willen onze groepen de nodige impulsen geven om op lokaal niveau participatief mee te bouwen aan
een kind- en jeugdvriendelijk beleid. In kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen neemt KSA een
actieve rol op bij Debattle 2.0, het verkiezingsproject van De Ambrassade en VVJ. Zo willen we plaatselijke
groepen informeren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en willen we hen stimuleren om actief
mee te werken aan de organisatie van een politiek debat op maat van jongeren. Debattle 2.0 voorziet de
nodige ondersteuning voor deze debatten (cf. indicator 4.3.1). Ook na de gemeenteraadsverkiezingen kunnen
groepen blijven wegen op een kind- en jeugdvriendelijk beleid binnen stad of gemeente. We stimuleren hen
daarom om een engagement op te nemen in de jeugdraad, om mee te werken aan een plaatselijke actie, etc.
Om dit te bewerkstelligen, werken we samen met andere organisaties een tool uit waarmee groepen het
lokaal jeugdbeleid kunnen blijven opvolgen en monitoren (cf. indicator 4.3.2). Daarnaast houden we de vinger
aan de pols van het lokaal jeugdbeleid als lid van de AV van VVJ en door actief mee te werken aan projecten
binnen de sector ter bevordering van lokale participatie (cf. indicator 4.3.2). Tot slot organiseren we een actie
naar lokale jeugddiensten waar KSA-groepen actief zijn waarbij we duiding geven bij de plaatselijke werking
evenals bij de rol van de koepel (cf. indicator 4.3.3).

D.

om de stem van haar leden, en bij uitbreiding die van alle kinderen en jongeren, kracht bij
te zetten op alle beleidsniveaus.

We ontmoeten sectorpartners, waaronder onze collega jeugdbewegingen, op regelmatige basis tijdens
vertegenwoordigingswerk. We werken samen het jeugd(werk)beleid uit en we vertegenwoordigen de stem
van onze leden en bij uitbreiding die van alle kinderen en jongeren. Aansluitend neemt KSA ook haar rol op
bij relevant politiek-sociaal overleg. In specifieke werkgroepen en platforms van De Ambrassade en van de
Vlaamse Jeugdraad zetten we de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We
maken de wensen en behoeften van onze leden duidelijk op de verschillende beleidsniveaus. Zo versterken
we allen samen de positie van kinderen en jongeren in de samenleving en hebben we een positieve impact
op hun levenskwaliteit (cf. indicator 4.4.1).

9

http://www.wereldspelers.be
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Bereik van de vereniging
Om het huidige bereik van onze jeugdbeweging te duiden, baseren we ons op de ledenstatistiek van het
werkjaar 2015-2016.

A.

Doelgroep

(1° en 2° leerjaar)

Leeuwkes, Kabouters & Sloebers

Sloebers

6 – 8 jaar

Leeuwkes

KSA richt zich tot kinderen en jongeren in Vlaanderen. We structuren onze werking in zeven verschillende
leeftijdsgroepen. Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen naam, een eigen logo en een specifiek aanbod waarmee
we een leeftijdsgerichte werking stimuleren.

Kabouters

(3° en 4° leerjaar)

Springers & Pagadders

Springers

8 – 10 ja ar

Pagadders

Jongknapen, Roodkapjes & Joro’s

Joro’s

(5° en 6° leerjaar)

Roodkapjes

10 – 12 ja ar

(1° en 2° middelbaar)

Knapen, Jimmers & Knimmers

Jimmers

12 – 14 jaar

Knimmers

Jongknapen

Knapen

Sjo’ers, Simmers & Jonghernieuwers

Sjo’ers

(3° en 4° middelbaar)

Simmers

14 – 16 ja ar

Jonghernieuwers

Va n a f 1 6 j a a r

(5° en 6°middelbaar)

+16’ers
+16’ers

Va n a f 1 7 o f
18 jaar

34

(6° middelbaar en verder)

Leiding, Hernieuwers
Hernieuwers

B.

Groepsaantal en spreiding (per werkkring)

Op het eind van werkjaar 2015-2016 telde KSA 269 groepen. We geven een overzicht per werkkring:







C.

Provincie Antwerpen (KSA Antwerpen-Brabant): 38 groepen
Provincie Vlaams-Brabant (KSA Antwerpen-Brabant): 15 groepen
Provincie Limburg (KSA Limburg): 57 groepen
Provincie Oost-Vlaanderen (KSA Oost-Vlaanderen): 71 groepen
Provincie West-Vlaanderen (KSA Noordzeegouw): 64 groepen
Provincie West-Vlaanderen (KSA West): 24 groepen

Analyse van de evolutie en maatschappelijke tendensen

Zoals blijkt uit onze gegevens is er reeds zeven jaar een afname van het aantal groepen. Daar tegenover is er
wel al sinds zes jaar een stijging van het ledenaantal merkbaar. We kunnen bijgevolg concluderen dat onze
groepen een groter bereik halen in verhouding met zes jaar terug. Tijdens de beleidsperiode 2014-2017 waren
er 6 fusies tussen groepen.
Wegens deze trend kiezen we er deze periode voor om onze groepen maximaal te ondersteunen om hun
werking te versterken, te consolideren en verder uit te bouwen. Aangezien het contact tussen koepel en
groepen als een sterkte en meerwaarde wordt aanzien, willen we hier via specifieke acties verder op inzetten.
Zo willen we naast de jaarlijkse groepsbezoeken (cf. indicator 2.2.3) het engagement aangaan om jaarlijks in
gesprek te gaan met nieuwe groepsleiding (cf. indicator 2.2.4). Bovendien willen we maatwerk blijven bieden,
daarom bevragen we alle groepen deze beleidsperiode tweemaal naar hun ondersteuningsnoden (cf. indicator
2.2.6). Op koepelniveau blijven we daarnaast uiteraard ook de gekende ondersteuning op maat verder zetten
(cf. vorming op maat, bereikbaarheid en toegankelijkheid secretariaten, verzekeringsaanbod en noodnummer).
Gezien de prognoses van het Federaal Planbureau is het niet ondenkbaar dat we voor komende beleidsperiode
een lichte daling van het ledenaantal, voornamelijk qua instroom van nieuwe leden bij de jongste leeftijdsgroep,
ondervinden. We doen er alles aan om ons ledenaantal minstens stabiel te houden. Om die reden willen we onze
inspanningen rond ledenwervingsacties en bekendheid van de KSA-werking verder zetten (cf. indicator 3.2.2
en 3.4.3). Daarenboven willen we drempelverlagend werken zodat ieder kind dat wil spelen, experimenteren
en ontwikkelen binnen KSA een plek vindt om dat te doen (cf. OD 1.2 en duiding gelijke kansenbeleid).
We merken bovendien dat er in 2016 53% van de leiding tussen 19 en 22 jaar is, waar dit in 2014 nog
58% was. Leidingsgroepen worden jonger. Daarom werken we specifieke acties uit ter bevordering van
leidingsmotivatie (cf. indicator 4.1.1) en spelen we in op motieven waarom KSA’ers een langdurig engagement
opnemen (cf. indicator 4.1.2). Ter versterking van de plaatselijke groepen blijven we bovendien volop inzetten
op ons vormingsaanbod (cf. indicatoren 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3). Op die manier willen we een kwaliteitsvol
activiteitenaanbod blijven garanderen.
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Gelijkekansenbeleid
KSA wil zich te allen tijde inzetten voor een kleurrijke en diverse groep kinderen en jongeren. Ieder kind dat
wil spelen, experimenteren en ontwikkelen heeft recht op een plek om dat te doen. KSA engageert zich om
zo’n plek te zijn waar kinderen en jongeren dit zonder zorgen samen kunnen doen. Helaas is dit niet voor elk
kind mogelijk. Zo zijn er tal van kinderen en jongeren die de weg naar het spelen niet vinden. Daarom is het
belangrijk dat grenzen, ook minder vanzelfsprekende, overwonnen worden. KSA gaat deze uitdaging graag aan.

We willen elk lid, elke leid(st)er, elke vrijwilliger en elke medewerker stimuleren eens een andere bril op te
zetten om wat evident is kritisch te bekijken, maar ook om ‘goesting’ te krijgen in nieuwe leefwerelden. We
verbinden ons er daarom toe om ontmoeting en samenwerking centraal te stellen. Op die manier bouwen
we bruggen tussen zij die onze werking reeds lang kennen en zij waarvoor het spelen in KSA minder evident
is. Sommigen zijn gewoon minder vertrouwd met het spelen in uniform op vaste tijdstippen terwijl anderen
op drempels stoten om naar de wekelijkse KSA-activiteit te komen. Door het verlagen van deze drempels en
ontmoeting en samenwerking voorop te stellen willen we hen de kans bieden om de kracht van het spelend
samen-zijn in KSA mee te ervaren.
Wij beseffen ten volle dat kiezen voor diversiteit niet altijd de makkelijkste keuze is. Zowel voor de koepel als
voor de groepen vergt het heel wat engagement en blijvende inspanningen om een diverse groep kinderen
en jongeren samen te brengen. De koepel ondersteunt groepen die hierin zoekende zijn. Met respect voor
de eigenheid van de groep denken we na over onze draagkracht, verlagen we drempels en verbreden we ons
netwerk door het aangaan van partnerschappen.
KSA wil hier deze beleidsperiode op alle niveaus verder rond werken aan de hand van drie stappen:
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A.

Verdiepen en verwonderen:

In deze fase gaan we als koepel op zoek naar informatie, methodieken en tips om ervoor te zorgen dat we met KSA
de beoogde doelgroep optimaal kunnen laten proeven van en deelnemen aan onze jeugdbewegingsactiviteiten.
Deze fase omvat voornamelijk expertiseopbouw en drempelverlagend werk op koepelniveau.
Waar we vorige beleidsperiode hebben ingezet op het actualiseren van ons diversiteitsbeleid, het uitdragen
ervan en het verbreden van de draagkracht bij onze groepen, willen we deze beleidsperiode meer verdiepend
werken. We blijven oog hebben voor de complexiteit binnen het diversiteitsluik maar voelen daarenboven de
nood om extra in te zetten op een aantal specifieke doelgroepen. Jaarlijks schenken we daarom extra aandacht
aan het bereiken en betrekken van één bepaalde doelgroep.
Werkgroep Diversiteit, ondersteund door een diversiteitsmedewerker binnen de nationale werking, verzamelt
de nodige kennis en informatie rond het werken met de gekozen doelgroep. Vanuit deze werkgroep worden er
eventueel partnerschappen aangegaan met relevante organisaties en wordt er ondersteunend materiaal voor
de groepen uitgewerkt. Dit materiaal omvat informatie, methodieken en tips over het bereiken van en werken
met de doelgroep, maar evenzeer concrete informatie over het werken aan een breed draagvlak en aan de
nodige draagkracht binnen een groep. We zorgen er bovendien voor dat zowel beroepskrachten, vrijwilligers
als groepen de kans krijgen om tweemaal per jaar een vorming te volgen met betrekking tot de bepaalde
doelgroep (cf. indicator 1.2.1). Ook in ons regulier vormingsaanbod wordt er ruimte voorzien om leiding en
leiding in spe hierover te informeren en te sensibiliseren (cf. indicator 2.3.1 – 2.3.2 – 2.3.3).
Wanneer we merken dat we – naast de specifieke doelgroep waar we dat jaar rond werken – te weinig expertise
en informatie in huis hebben rond een specifiek diversiteitsthema, gaan we op zoek naar organisaties met
kennis ter zake. Via dergelijke samenwerking kunnen we relevante informatie verzamelen en delen met onze
groepen (cf. indicator 2.1.4).
Daarenboven beseffen we dat onze eerstelijns informatie- en communicatieaanbod mogelijks drempels bevat
en niet voor iedereen duidelijk en helder is. Daarom gaan we het engagement aan om dit aanbod te screenen
en bij te werken waar nodig. Vanuit die ervaring willen we groepen ook stimuleren en ondersteunen om
mogelijke drempels in hun communicatie weg te werken (cf. indicator 1.2.3).
Tot slot hebben groepen soms nood aan extra financiële ondersteuning om drempelverlagend te werken en zo
alle kinderen en jongeren zorgeloos te kunnen laten genieten van het activiteitenaanbod. Als koepel werken
we daarom een fonds uit waar groepen met die nood kunnen beroep op doen (cf. indicator 1.2.2).

B.

Ontmoeten en samenwerken:

Vanuit de opgebouwde expertise willen we als koepel groepen inspireren om via een stappenplan een lokale
samenwerkings- of ontmoetingsactiviteit te organiseren. We willen met andere woorden groepen ondersteunen
om partnerschappen aan te gaan in lokale context. We geven hen daartoe de nodige info, nuttige adressen,
bruikbare methodieken en faciliteren de contacten.
We leiden groepen die extra willen inzetten op het betrekken van kansengroepen bij hun werking toe naar lokale
welzijnsorganisaties en -initiatieven (cf. indicator 1.2.2). Net zoals bij het Burgerkabinet jeugd rond diversiteit10
klonk, zien we als jeugdbeweging een belangrijke rol voor dergelijke brugfiguren tussen kinderen, jongeren
en ouders en het ‘regulier’ jeugdwerk. Dergelijke samenwerkingsverbanden bevorderen de communicatie,
verbreden het draagvlak en verkleinen de afstand tussen de verschillende actoren. We zetten onze groepen
daarom ook aan om een participatieve rol te spelen in het lokaal (jeugd)beleid (cf. indicator 4.3.2).
KSA wil op lokaal niveau de meerwaarde van het jeugdwerk extra in de kijker zetten. We willen de band tussen
groepen en de buurt versterken. In dat kader willen we tijdens het jaarthema dat draait rond ‘verbinden’
via een actie het belang van KSA-groepen voor de buurt in de kijker zetten (cf. indicator 3.1.1). Tijdens onze
ledenwervingsacties die we jaarlijks uitwerken, schenken we hier uiteraard ook de nodige aandacht aan (cf.
indicator 3.1.2).
Good practices, tips en tricks zetten we via onze communicatiekanalen frequent in de kijker om op die manier
onze groepen te prikkelen en warm te maken hiervoor. (cf. indicator 2.1.6)
10 http://www.burgerkabinet.be/burgerkabinet-16/
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C.

Verbreden en verankeren:

Vanuit praktijkvoorbeelden bouwen we als koepel onze expertise verder uit, kunnen we groepen met elkaar
in contact brengen om kennis te delen, extra materiaal uit te werken en zo meer. Zo zorgen we ervoor
dat drempelverlagend en – mits voldoende draagkracht – inclusief werken verankerd raakt binnen elke
plaatselijke groep.
Door frequent contact tussen koepel en groep via groepsbezoeken (cf. indicator 2.2.3), bevragingen (indicator
2.2.6) en ons initiatieven- en vormingsaanbod verzamelen we praktijkvoorbeelden en bouwen we als koepel
onze expertise verder uit. Het geeft ons de mogelijkheid om groepen met elkaar in contact te brengen en om
elkaars werking (vnl. met oog op het bereiken en betrekken van kansengroepen) te versterken.
Ook als koepel willen we deze ervaring en kennis gebruiken in de bovenlokale werking om drempels weg te
werken en om alle jongeren maximaal de kans te geven een bovenlokaal engagement op te nemen indien ze
dit wensen. Net zoals vorige beleidsperiodes zetten we daarom in op een degelijk vrijwilligersbeleid, waarbij
persoonlijke begeleiding en coaching een onmisbaar onderdeel vormen (cf. indicator 4.2.3 – 4.2.4 en 4.2.5).
Door samenwerking, vertrouwen in de ander, het kunnen rekenen en bouwen op elkaar, vormt KSA een
ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren waar vriendschappen voor het leven ontstaan. Zoals we stellen
in onze visie zorgt iedereen er binnen KSA voor dat we samen sterk staan, dat het geheel meer is dan som van
de delen. Diversiteit is een realiteit. Door die realiteit ook binnen onze jeugdbeweging positief te benaderen,
door ieders sterktes en talenten te erkennen en te benutten, zorgen we voor een nog kwalitatievere en
sterkere werking.
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Stedelijkheid
In Vlaanderen neemt de verstedelijking toe. Vlaanderen is een netwerk van vele, relatief kleine stedelijke
centra. Binnen deze centra nam de bevolking stelselmatig toe en werden de inwoners alsmaar diverser. Een
verstedelijkte context brengt voor een jeugdbeweging zowel kansen als bedreigingen met zich mee. Met KSA
willen we deze kansen grijpen! Geïnspireerd door de onderzoeksresultaten Jeugd(werk) in de Stad van de
Afdeling Jeugd11 willen we komende beleidsperiode de nodige acties ondernemen om jeugdwerk en meerbepaald
onze KSA-werking te verankeren in stedelijke context. KSA zorgt ervoor dat haar werking:

A.

aanwezig is in de stad:

We willen ervoor zorgen dat stadsgroepen ‘gezond’ blijven. Daarom is een goede analyse van ledencijfers
en –gegevens heel belangrijk (cf. indicator 2.2.1). We peilen bovendien naar mogelijke problemen en noden
via onze groepsbezoeken, via de welkomstgesprekken met nieuwe groepsleiding en via onze bevragingen.
Daarnaast willen we ook specifieke informatie verzamelen aan de hand van de 360°-evaluatie die we aanbieden
aan onze groepen (cf. indicatoren 2.2.2 t.em. 2.2.6). Op basis van dit materiaal kunnen we specifieke acties en
vormingen uitwerken ter ondersteuning van onze groepen in stedelijke context.
KSA wil op lokaal niveau de meerwaarde van het jeugdwerk extra in de kijker zetten. Als koepel willen we via een
actie de werking van onze groepen en KSA in het algemeen duiden naar lokale jeugddiensten waar KSA-groepen
actief zijn. Met deze actie willen we de afstand tussen jeugddiensten, groepen en koepel verkleinen (cf. indicator
4.3.3). In steden als Gent en Antwerpen nemen we als koepel een participatieve rol op in overlegorganen rond
stedelijk jeugdwerk. Daarenboven willen we de rechtstreekse band tussen groepen en de buurt versterken. In
dat kader willen we tijdens het jaarthema rond ‘verbinden’ met een actie het belang van KSA-groepen voor de
buurt in de kijker zetten (cf. indicator 3.1.1). Ook tijdens onze jaarlijkse feestdag ‘Dag van de Jeugdbeweging’
zetten we samen met de zeven andere jeugdbewegingen onze werking in de kijker in Vlaamse steden en
Brussel (cf. indicator 4.1.3).
Naast ondersteuning van stadsgroepen willen we ook studerende KSA’ers in de stad ondersteunen. Het
onderzoek Jeugd in de Stad geeft immers aan dat studenten hoger onderwijs zich logischerwijs vooral
concentreren in stedelijke gebieden. Ook zij gaan op zoek naar vrijetijdsbesteding, kansen om zich verder
11 http://www.jeugdwerkindestad.be/
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te ontplooien en plekken om met vrienden samen te zijn. We organiseren daarom jaarlijks minstens twee
studentenactiviteiten in één of meerdere studentensteden (cf. indicator 3.1.4). Bovendien organiseren we
tweemaal per jaar een discussieavond rond een maatschappelijk en actueel thema in een studentenstad (cf.
indicator 3.2.3) en brengen we studenten tweemaal per jaar samen voor vorming in hun stad (cf. indicatoren
2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3).

B.

toegankelijk is in de stad:

Door de bevolkingsdichtheid vormt het in steden een uitdaging om de nodige speel- en experimenteerruimte
voor kinderen en jongeren te garanderen. Een gebrekkige infrastructuur, te beperkte speelruimte, gevaarlijk
verkeer van en naar de jeugdbeweging en tal van andere factoren brengen de toekomst van stedelijke
werkingen in gevaar. Als koepel willen we dan ook actief meewerken aan projecten voor het behoud van
voldoende kwalitatieve jeugdlokalen en jeugdruimte. Samen met De Ambrassade werken we mee aan de
GIS-databank jeugdruimte, het project Collect en Connect en doen we het nodige vertegenwoordigingswerk
in kader van deze thematiek (cf. indicator 4.3.4 en 4.4.1). Rond speelruimte zetten we ons engagement in het
samenwerkingsverband Goe Gespeeld! verder (cf indicator 1.2.4).
Daarnaast willen we er mee voor zorgen dat alle kinderen en jongeren in de stad ruimte krijgen om te spelen,
te experimenteren en om jong te zijn. We ondersteunen onze groepen zowel pedagogisch als financieel om
kansengroepen te bereiken en te kunnen (blijven) betrekken bij hun werking (cf. indicator 1.2.2).

C.

divers is, net als de stad:

Hoe we ervoor willen zorgen dat groepen optimaal kansengroepen kunnen bereiken en betrekken bij hun
werking, dat is te lezen bij ‘gelijke kansenbeleid’. Zo leiden we bijvoorbeeld als koepel groepen die extra
willen inzetten op het betrekken van kansengroepen bij hun werking toe naar lokale welzijnsorganisaties en
-initiatieven (cf. indicator 1.2.2). Daarenboven willen we groepen de nodige bagage bieden om hun netwerk uit
te bouwen en te versterken. Via een netwerkpakket reiken we groepen, naast nuttige thematische informatie,
een tool aan om hun netwerk zelf in kaart te brengen. Door het gebruik van deze tool kunnen groepen
mogelijke hiaten opsporen en daaraan gekoppelde acties uitwerken. Het netwerkpakket draagt finaal bij tot
een sterke plaatselijke verankering van onze groepen, waarbij lokale actoren de groep kennen en vice versa
(cf. indicator 3.3.1).

D.

kwaliteitsvol meebouwt aan de stad:

Vanuit de ervaringen in een KSA-groep willen we onze stem ook buiten de muren van het eigen lokaal laten
horen. We vinden het belangrijk dat leiding en groepen op lokaal niveau participatief meedenken en meewerken
aan de planning van een kind- en jeugdvriendelijk beleid. We stimuleren hen hiertoe om een rol te spelen
in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (cf. indicator 4.3.1). Daarnaast geven we hen als koepel de
nodige stimulansen om een engagement op te nemen in de jeugdraad, bij plaatselijke acties, buurtoverleg en
zo meer (cf. indicator 4.3.2).
De kwaliteit en de meerwaarde van onze werking binnen de stad willen we deze beleidsperiode extra belichten.
We organiseren daarom tijdens deze beleidsperiode een groot leeftijdsgericht spel in minstens twee steden.
We doen dit samen met de KSA-groepen uit die stad en in samenwerking met de jeugddienst (cf. indicator
3.1.3). Met dit spel willen we andere stadgroepen inspireren maar evenzeer meer kinderen en jongeren warm
maken om deel te nemen aan onze activiteiten.
Tot slot willen we de ervaring van onze stadsgroepen als koepel ook gebruiken bij de ondersteuning van andere
groepen, zo kunnen we ook hun werking in lokale context versterken.
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Deze beleidsnota kwam tot stand dankzij
het vele droom-, denk-, vergader- en
redactiewerk van onze groepen en in het
bijzonder de aanwezigen op NARlement
2016, de beleidsmedewerkers en de
leden van de Werkgroep Beleidsnota.
De nota is geïllustreerd met foto’s van
verschillende groepen.
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