
laat ouders proeven 
van jullie werking door 
een bezoekdag, uitstap, 

activiteit …
hoe zit dat in onze groep?

misschien kunnen we 
dat eens proberen?

Tips
• Het is belangrijk dat ouders jullie 

kennen en voldoende contact kun-
nen leggen met jullie. Als zij het 
gevoel hebben bij jullie terecht te 
kunnen met vragen en bezorgdhe-
den, zullen ze zich ook gemakkelij-
ker openstellen tegenover jullie. 

• Om ouders een idee te geven van 
de rol die zij kunnen spelen in jul-
lie groep is het een goed idee om 
mogelijke engagementen of steun 
die jullie kunnen gebruiken con-
creet te omschrijven in het leden-
tijdschrift. Denk maar aan camion-
chauffeurs voor het kamp, het 
onderhouden van het lokaal en/of 
grasveld, kookouders …

• Een structurele groep of vzw waar 
ouders welkom zijn, kan het mak-
kelijker maken om oog te hebben 
voor de noden van de ouders en 
om steeds nieuwe ouders aan te 
spreken en in te zetten.

Tips
• Stel je leidingsploeg in het begin 

van het werkjaar voor aan de ou-
ders en licht daarbij toe wie welke 
ta(a)k(en) opneemt en waar de 
ouders eventueel een handje kun-
nen helpen. Zo zullen ze meer voe-
ling krijgen met de werking van je 
groep en het engagement dat jul-
lie ervoor opnemen.

• Schets op voorhand duidelijke 
verwachtingen omtrent taken of 
engagementen die opgenomen 
worden en maak de nodige afspra-
ken. Doe dat samen met de ouders 
die een taak of engagement willen 
opnemen.

Tips
• Het kan fijn en motiverend zijn de 

ouders ook eens te laten proeven 
van jullie werking door een be-
zoekdag in te lassen op kamp, hen 
uit te nodigen voor een activiteit 
of uitstap samen met de leden …

• Ouders kunnen ook een coachen-
de of begeleidende rol opnemen 
voor de leiding van jullie groep. 
Ze vormen een bron van kennis en 
ervaring die in bepaalde situaties 
heel waardevol kan zijn. Dat kan de 
vorm aannemen van bijvoorbeeld 
een soort oudercomité of volwas-
sen begeleider bij wie de leiding 
terecht kan met problemen.

Vragen
• Op welke momenten komen jullie 

in contact met de ouders van jullie 
leden? Vinden jullie dat voldoen-
de? 

• Welke taken of engagementen 
zouden in jullie groep opgenomen 
kunnen worden door ouders?

• Hoe roepen jullie momenteel de 
hulp in van ouders? Welke ouders 
gaan hierop in en wat maakt dat zij 
hierop ingaan volgens jullie?

Vragen
• Hoe onthalen jullie ouders van 

(nieuwe) leden? Gaan jullie bij-
voorbeeld op huisbezoek of or-
ganiseren jullie iets speciaal voor 
hen op jullie startdag?

• Hebben jullie een algemene ver-
trouwenspersoon waar ouders bij 
terecht kunnen om in vertrouwen 
iets te vragen of te bespreken? 

• Hebben jullie een aanspreekpunt 
per leeftijdsgroep waar ouders bij 
terecht kunnen met vragen rond 
de werking en activiteiten?

Vragen
• Wat organiseren jullie voor ouders 

gedurende het werkjaar? Op wel-
ke manieren worden ze betrok-
ken bij jullie groep en waarvoor 
worden ze uitgenodigd? Denk bij-
voorbeeld aan een startdag, ou-
deravond, quiz …

• Weten ouders hoe het traject van 
hun zoon of dochter in KSA eruit 
ziet en wat ze afhankelijk van de 
leeftijdsgroep kunnen verwach-
ten? Weten ouders voldoende wat 
er allemaal bij komt kijken als hun 
zoon of dochter leid(st)er wordt? 
Dat is een belangrijk engagement 
maar het heeft ook een grote 
meerwaarde. Door te duiden wat 
jullie allemaal verwachten en 
doen als leid(st)ers kan je rekening 
houden met bezorgdheden van 
ouders en hen de meerwaarde van 
het engagement laten inzien.
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Voorzie een gepaste 
bedanking voor de 
helpende handen

Tips
• Voorzie een gepaste bedanking. 

Elke taak en elk soort engagement 
verdient voldoende appreciatie. 

• Ga er niet van uit dat jullie telkens 
opnieuw op dezelfde ouders be-
roep kunnen doen voor bepaalde 
taken. Vraag voldoende op voor-
hand of ze dat opnieuw zien zitten. 

Tips
• Hou gegevens van alle vrijwilligers 

bij en hou ze up-to-date zodat je 
hen kan blijven informeren over 
jullie werking en evenementen. 

• Een goede communicatie en het 
onderhouden van het contact met 
de huidige ouders is van groot 
belang. Het zorgt ervoor dat ou-
ders zich voldoende verbonden 
(blijven) voelen met jullie groep. 
Openstaan voor een babbeltje 
voor of na de activiteit met jullie 
leden is daarvoor de basis.

Tips
• Zorg ervoor dat de taken die ou-

ders kunnen opnemen voldoen-
de concreet en afgelijnd zijn. 

• Maak duidelijk wat jullie ver-
wachtingen zijn maar geef de 
ouders die een taak op zich ne-
men ook het nodige eigenaar-
schap om de taak in te vullen en 
uit te voeren. 

• Door taken of engagementen 
aan te bieden die aansluiten bij 
persoonlijke mogelijkheden en 
interesses kan iemand zich mak-
kelijker aangesproken voelen.

Vragen
• De engagementen of taken die 

ouders kunnen opnemen, liggen 
in dezelfde lijn met die van oud-
leiding. Welke taken worden mo-
menteel opgenomen door oud-lei-
ding, welke door ouders en welke 
door een combinatie van beiden? 
Wat zouden jullie een ideale situ-
atie vinden?

Vragen
• Kunnen ook ouders van oud-

leiding of oud-leden die wel nog 
interesse hebben in jullie werking 
nog uitnodigingen of zelfs een le-
denboekje ontvangen als ze dat 
willen?

Vragen
• Hebben jullie voldoende fijne, 

teambuildende activiteiten met 
de ouders die een groter enga-
gement opnemen? 

• Is er aandacht voor de noden en 
het functioneren van deze ou-
ders?

In deze rubriek belichten we tel-
kens andere vrijwilligers die in jul-
lie KSA-groep actief (kunnen) zijn. 
We geven enerzijds een aantal tips 
en voorbeelden en anderzijds vra-
gen om af te toetsen in je groep. 
Deze keer verkennen we mogelijk-

heden om ouders in te zetten. Ou-
ders doen al graag eens iets terug 
gezien het engagement dat jullie 
opnemen voor hun kind(eren) en 
de andere leden. Dat kan een wel-
gekome bron van expertise zijn en 
bovendien kan het andere engage-

menten verlichten. Hoe ouders in-
gezet kunnen worden verschilt van 
groep tot groep. Jullie wegen best 
af wat in jullie situatie haalbaar 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 dat thema.
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