
hoe zit dat in onze groep?

misschien kunnen we 
dat eens proberen?

Tips
• Erken de diversiteit aan vrijwilli-

gers in jullie groep. Om te zorgen 
dat iedereen een plaats krijgt, kun-
nen jullie ervoor kiezen om Her-
nieuwers te werven op verschil-
lende manieren: 
- Voor personen die niet de tijd of 

mogelijkheid hebben om leid(st)
er te zijn, wordt een alternatief 
engagement bepaald op maat 
van die persoon vb. materiaal-
meester. 

- Er is een structurele groep ‘Her-
nieuwers’ waar personen na hun 
engagement als leid(st)er of na 
het laatste jaar als lid kunnen bij 
aansluiten. Deze groep neemt 
bepaalde projecten voor haar re-
kening vb. eetfestijn organiseren.

- Een Hernieuwerwerking kan 
openstaan voor externen die 
zich bij de groep willen aanslui-
ten en een meerwaarde kunnen 
vormen. Denk bijvoorbeeld aan 
vrienden van de huidige leiding.

Tips
• Het engagement dat opgenomen 

wordt door (een) Hernieuwer(s) 
moet gedragen worden door zo-
wel de groep als de Hernieuwer(s), 
het moet voor beiden een meer-
waarde vormen. 

• Engagement is een noodzakelijke 
voorwaarde voor een goede Her-
nieuwerwerking. Maak hier goede 
afspraken over en betrek de Her-
nieuwers hierbij. Je kan verwach-
ten dat ze zich verantwoordelijk 
kunnen gedragen en mee de re-
gels kunnen bepalen.

• Gezien de situatie binnen jullie 
groep evolueert doorheen de ja-
ren is het belangrijk er op tijd bij 
stil te staan of de Hernieuwerwer-
king nog beantwoord aan de no-
den van de groep.

Tips
• Zorg ervoor dat de Hernieuwers 

voldoende betrokken worden en 
inherent deel uitmaken van de 
groep. Het bevordert de samen-
werking, begrip voor elkaars po-
sitie en ondersteunen van elkaars 
engagement.

• Samen dingen op touw zetten en 
beleven zal de grootste interesse 
vormen van deze groep, geef hen 
daar de nodige ruimte voor. Dit 
kan gaan van een fuif, dropping, 
activiteit voor leiding tot vorming 
en andere. 

• Gezien de groep heel divers kan 
zijn is de leefwereld heel breed. 
Groepsvorming is heel belangrijk: 
frequente samenkomsten, acti-
viteiten, gedeelde doelen … Dit 
kan (best) deels samenliggen met 
de werking van de leiding om een 
goede band te behouden. 

Vragen
• Een Hernieuwergroep vormt een 

extra poule aan personen die je 
groep kunnen ondersteunen en an-
dere vrijwilligers kunnen ontlasten. 
Kennen jullie personen die nog iets 
willen doen voor jullie groep maar 
geen leid(st)er meer willen zijn?

• Welke criteria vinden jullie be-
langrijk om lid te worden van de 
Hernieuwers? Jullie kunnen er bv. 
voor kiezen om een maximumleef-
tijd voorop te stellen, een engage-
ment te vragen van één of meer-
dere jaren als leiding … 

• Welke taken en/of functies zou-
den door Hernieuwers kunnen 
opgenomen worden? Vb. Secreta-
ris, materiaalmeester, beheer van 
financiën, archief, organisatie van 
initiatieven, communicatie (site, 
tijdschrift …) onderhouden …

Vragen
• Hoe worden de Hernieuwers ont-

haald en opgenomen binnen jullie 
groep? 

• Welke afspraken gelden er voor 
de Hernieuwers, staan die ergens 
opgelijst zodat ze duidelijk zijn 
voor iedereen? Worden ze op tijd 
bespreekbaar gemaakt zodat ze 
gedragen blijven?

• Wie leidt de Hernieuwerwerking 
in goede banen? Kunnen jullie één 
of meerdere personen aanstellen 
als leiding van de Hernieuwers? 
(Zij kunnen zorgen voor een goede 
wisselwerking met de leid(st)ers, 
begeleiden de groep in hun enga-
gement, zorgen voor een goede 
groepsdynamica … )

Vragen
• Hernieuwers kunnen garant staan 

voor kennis, expertise, ondersteu-
ning en continuïteit. Op welke ma-
nier krijgen ze inspraak in vergade-
ringen en dergelijke? 
- Kunnen de Hernieuwers allemaal 

de vergaderingen bijwonen?
- Sturen de Hernieuwers een ver-

tegenwoordiging naar de verga-
deringen?

• Waar en wanneer worden de Her-
nieuwers zeker verwacht?

• Worden er ook activiteiten tij-
dens de werking met de jongere 
leden georganiseerd? (Zo blijven 
de Hernieuwers zich bewust van 
het belang van de werking met de 
jongere leden en behouden ze ook 
een zekere band met dit publiek.)
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ga na hoe een 
hernieuwerwerking 
een meerwaarde kan 

bieden voor jullie groep 
en welke kansen en 

aandachtspunten een 
hernieuwerwerking 

heeft!

Tips
• Niet iedereen is een geboren 

leid(st)er of kan evenveel tijd aan 
KSA besteden. Dit hoeft niet te 
betekenen dat deze persoon geen 
meerwaarde meer kan bieden. 

• Een flexibele Hernieuwergroep 
zorgt ervoor dat je een instroom 
hebt van actieve vrijwilligers die 
(tijdelijk) een ander engagement 
opnemen, hun band met de groep 
behouden en eventueel later naar 
de leidingsploeg kunnen (terug)
stromen. 

Tips
• Hernieuwers gaan in hun leven 

buiten KSA elk hun eigen weg in 
het werkveld, het studentenle-
ven … Dit kan een grote meerwaar-
de betekenen voor de plaatselijke 
groep en het netwerk vergroten. 

• Hou gegevens van alle vrijwilligers 
bij en hou ze up-to-date zodat je 
hen kan blijven informeren over 
jullie werking en evenementen. 

Tips
• Door flexibel te zijn in de enga-

gementen die iemand doorheen 
de tijd opneemt en beweging 
tussen de engagementen toe te 
staan verhinder je dat personen 
meteen volledig hun engage-
ment moeten stopzetten.

• Een Hernieuwerwerking mag 
niet gezien worden als een uit-
bolfunctie. Voor wie geen en-
gagement meer wil opnemen 
maar toch nog in contact wil blij-
ven met de groep, is een oud-le-
dengroep een betere oplossing. 

• Door taken of functies te laten 
aansluiten bij persoonlijke mo-
gelijkheden en interesses kun-
nen engagementen langer wor-
den en talenten ten volle benut 
worden. Ook het engagement 
van de leid(st)ers kan verlengd 
worden als het beperkt wordt 
tot de kerntaken. 

Vragen
• Hoe bewaken jullie dat een Her-

nieuwerwerking niet een te aan-
trekkelijk alternatief wordt voor 
het begeleiden van de leden. 
Welke taken worden minimaal 
verwacht? 

• Wordt er, als iemand een taak niet 
naar wens uitvoert, gepolst wat de 
achterliggende oorzaak is? Wordt 
indien nodig hulp geboden of ge-
wisseld in de taakverdeling?

• Elk engagement draagt een be-
langrijk steentje bij tot jullie wer-
king en verdient voldoende appre-
ciatie.

• Bij het afscheid van een Hernieu-
wer is het fijn een soort van be-
dankingsmoment te voorzien waar 
de vrijwilliger naar kan uitkijken.

Vragen
• Gaan jullie soms langs bij oud-

leiding die iets te vieren heeft? Bv. 
Geboorte, trouw, …

Vragen
• Hebben jullie voldoende fijne, 

teambuildende activiteiten met 
de leidingsgroep en Hernieu-
wers? Misschien kunnen (de) 
Hernieuwers hier wel voor zor-
gen?

• Is er aandacht voor het functio-
neren van de Hernieuwers? 

In deze rubriek belichten we telkens 
andere vrijwilligers die in jullie 
KSA-groep actief (kunnen) zijn. We 
geven enerzijds een aantal tips en 
voorbeelden en anderzijds vragen 
om af te toetsen in je groep. Voor 
je aan de slag gaat met deze editie 
rond Hernieuwers lichten we even 

toe wat we onder deze groep ver-
staan. De ‘Hernieuwers’ zijn +17’ers 
die niet in leiding staan maar wel 
nog volledig lid zijn van je groep en 
een engagement opnemen. Daarin 
onderscheiden zij zich van oud-
leden, oud-leiding, ouders en sym-
pathisanten. Wat dit engagement 

inhoudt, welke voorwaarden er zijn 
en hoe de hernieuwerwerking ver-
der ingevuld wordt, kan verschillen 
van groep tot groep. Jullie wegen 
best af wat in jullie situatie haal-
baar en wenselijk is. Veel succes! 

contact houdenmotivatie heroriëntatie 
en bedanking

Hulp nodig?
Wil jouw groep wel eens nadenken over 

een Hernieuwerwerking? Zijn er een 

aantal zaken die spaak lopen bij jullie 

Hernieuwerwerking? Stuur een mailtje 

naar veerle@ksa.be, dan bekijken we 

samen wanneer we een vorming op 

maat van jullie groep kunnen komen 

geven rond dit thema.
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