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In de spotlight

Leid(st)ers
Vragen

• Bekijken we de leidingsopvolging
op langere termijn? Zetten we
extra in op werving bij de oudere
groepen, oud-leden of leid(st)ers
van buitenaf indien nodig?
• Hoe bepalen wij wie groepsleid(st)
er wordt? Wie bepaalt op welke
manier hoe de groepsstructuur eruit ziet? Is iedereen het eens met
de manier waarop dat gebeurt?
• Hoe wordt nieuwe leiding opgenomen in onze leidingsgroep? Kennen zij de andere leiding al goed
(genoeg)?
• Weet een nieuwe leid(st)er wat
hem of haar te wachten staat?
Hebben we een duidelijk beeld
van het basisengagement dat we
van iedereen verwachten?

Vragen

hoe zit dat in onze groep?
Vragen

• Welke afspraken gelden er in onze
groep, staan die ergens opgelijst
zodat ze duidelijk zijn voor iedereen? Worden ze op tijd bespreekbaar gemaakt zodat ze gedragen
blijven in de groep?
• Hoe zit de structuur van de groep
in elkaar? Is die duidelijk voor iedereen?
• Wordt de structuur van KSA en de
mogelijkheden qua vorming, initiatieven, ondersteuning … toegelicht aan beginnende leiding?

Werving en
selectie

• Is het duidelijk bij wie we waarvoor
terecht kunnen? Hebben we een
aanspreekpunt bij problemen?
• Zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden voor iedereen? Worden
taken verdeeld onder de hele leidingsgroep? Kan de coördinatie
van initiatieven bv. ook door iemand anders dan de hoofdleiding
opgenomen worden?
• Wordt er weleens over nagedacht
hoe je groep nog kan groeien?
Wordt de optie om een vorming
op maat aan te vragen besproken?
www.ksa.be/vormingopmaat
• Wordt deelname aan (hoofd)animatorcursussen gestimuleerd?
• Wordt kennis (voldoende) doorgegeven tussen generaties?

Onthaal

Begeleiding
en evaluatie

Tips
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• Leid(st)er worden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bereid
jullie oudste leden er stap voor
stap op voor en verwacht niet te
veel ineens, laat hen groeien in
hun engagement.
• Sta open voor verschillende mogelijkheden qua engagement om te
vermijden dat leid(st)ers (vroegtijdig) afhaken. Samen kan naar
oplossingen gezocht worden om
iedereen kansen te geven om deel
uit te maken van jullie groep. Misschien is een Hernieuwerwerking
wel iets voor jullie?
• Voorzie groeiende verantwoordelijkheden. Tips en ideeën voor een
+16’erswerking:
www.ksa.be/pluszestien

• Nieuwe leid(st)ers, dat verdient al
eens een warm en feestelijk onthaal!
• Schets niet enkel jullie verwachtingen ten aanzien van de nieuwe
leid(st)ers maar luister ook eens
naar wat zij ervan verwachten.
• Zie beginnende leid(st)ers als een
volwaardig deel van de groep met
een evenwaardige stem. Nieuwe
ideeën en perspectieven zijn even
belangrijk als wijze, ervaren raad.
Samen kunnen jullie het verst geraken en het meest leren van elkaar.
• Geef beginnende leiding marge
om te groeien en ruimte om nieuwe dingen uit te proberen. Ondersteun hen om geleidelijk aan meer
taken en verantwoordelijkheden
op te nemen.
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• Bij beginnende leiding is ondersteuning en reflectie belangrijk,
spreek duidelijk af wie de (stage)
begeleiding op zich neemt en
maak er actief werk van.
• Voorzie voor iedereen een meter
of peter die optreedt als een soort
van vertrouwenspersoon, coach.
• Doe jaarlijks met iedereen een
gesprekje over hoe het hen in de
leidingsgroep bevalt om te vermijden dat problemen opduiken en
om een open sfeer te bevorderen.
Dit hoeft niet noodzakelijk door de
groepsleiding te gebeuren.
• Let erop dat je bij het evalueren
van de werking niet enkel aandacht hebt voor de resultaten,
maar ook voor het proces dat de
groep doorlopen heeft.

Misschien kunnen we dat eens proberen?

In deze rubriek belichten we telkens
een andere soort van vrijwilligers
die in jullie KSA-groep actief (kan)
zijn. We geven jullie enerzijds een
aantal tips en voorbeelden om hen
gedurende hun carrière optimale

kansen en ondersteuning te geven.
Anderzijds geven we jullie een aantal vragen waarmee jullie aan de
slag kunnen om af te toetsen wat
in je groep goed loopt, wat nog
beter kan of welke nieuwe elemen-

ten je kan overwegen. Er zijn geen
optimale oplossingen die voor alle
groepen de beste zijn, het is dus
aan jullie om af te wegen wat nodig en haalbaar is binnen jouw leidingsgroep. Veel succes!

Doe deze denkoefening met jullie groep om na te gaan of
jullie genoeg inzetten op jullie vrijwilligers!
Vragen

Vragen

• Is er aandacht voor de motivatie
en het functioneren van iedereen binnen de leidingsgroep?

Motivatie

• Welke taken die de leiding nu op
zich neemt kunnen we doorgegeven aan andere vrijwilligers (oudleiding, Hernieuwers, ouders …)?
• Kunnen er nog wijzigingen in de
groepsstructuur gebeuren als iemand zich niet goed voelt bij een
bepaalde groep of taak?
• Wordt er, als iemand een taak niet
naar wens uitvoert, gepolst wat de
achterliggende oorzaak is? Wordt
indien nodig hulp geboden of gewisseld in de taakverdeling?

Heroriëntatie
en bedanking

Vragen

• Wordt er enkel contact opgenomen met oud-leiding als er problemen zijn?
• Gaan we soms langs bij oud-
leiding die iets te vieren heeft? Bv.
geboorte, trouw …

Contact houden

Tips

• Doe regelmatig een fijne, teambuildende activiteit met de leidingsgroep. Misschien kunnen
(de) Hernieuwers hier wel voor
zorgen?
• Koppel aan minder leuke taken
ook iets leuks, zoals een opkuisfeestje of barbecue achteraf …

Tips
Tips
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• Soms is het nodig om je structuur
eens onder de loep te nemen en te
kijken hoe je een geschikt plaatsje
voor een persoon kunt creëren,
engagementen anders kunt verdelen …
• Persoonlijke keuzes staan steeds
centraal, iemand kan niet zomaar
in een bepaalde functie of taak
geduwd worden als hij/zij daar zelf
niet achter staat.
• Elk engagement draagt een belangrijk steentje bij tot jullie werking en verdient voldoende appreciatie.
• Bij het afscheid van een vrijwilliger
is het fijn een soort van bedankingsmoment te voorzien waar de
vrijwilliger naar kan uitkijken.

• Hou gegevens van oud-leiding bij
en hou ze up-to-date zodat je hen
kan blijven informeren over jullie
werking en evenementen. Zo versterk je jouw netwerk.
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