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UITWISSELING EN DEBAT: NETWERK VAN DE GROEP
We geven je hier een overzicht van wat besproken werd tijdens de sessie, de verschillende meningen en de belangrijkste 
besluiten. 

INLEIDING

We willen vanuit de koepel een pakket samenstellen waarmee je als groep je netwerk in kaart kan brengen en dit be-
staande netwerk ook kan evalueren. We bespraken hoe jullie je netwerk momenteel activeren, onderhouden en inscha-
kelen. Daarbij bekeken we ook waar jullie nog ondersteuning kunnen gebruiken in functie van de ontwikkeling van het 
netwerkpakket. Doorheen de bespreking deden we ook inspiratie op bij elkaar. 

WAT IS EEN NETWERK?

Een netwerk bestaat concreet uit iedere persoon en elke instantie of organisatie waar je als groep mee in contact komt of 
zou kunnen komen. Een logische voorstelling hiervan is een spinnenweb (zie afbeelding). Een netwerk zit zeker niet altijd 
logisch in elkaar, sommige ‘vertakkingen’ zijn niet altijd even zichtbaar of worden niet regelmatig gebruikt. Toch is het 
nuttig en zinvol om op de hoogte te blijven van je netwerk en het te onderhouden.

Aan de hand van het spinschema geven we nog eens de belangrijkste externe partners.

ER ZIJN VERSCHILLENDE VOORDELEN VERBONDEN AAN EEN GOED NETWERK:

 * je krijgt vaak sneller toegang tot nodige informatie;

 * je kan rekenen op logistieke, materiële of financiële steun;

 * het versterkt en verspreidt het imago van je jeugdbeweging.

Wat men wel steeds in gedachten moet houden, is dat al deze voordelen ook in negatieve zin kunnen werken Vb. als je 
een minder goede samenwerking hebt of als je imago een deuk krijgt.
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WIENS TAAK IS HET OM TE NETWERKEN? 

Dat hangt af van het niveau van elk afzonderlijk netwerk. Zo is een groepsleid(st)er beter geschikt om de netwerken op 
groepsniveau aan te spreken, zoals de provinciale werking, de nationale werking of simpelweg andere KSA-groepen of 
jeugdbewegingen. Eventueel kunnen dergelijke ‘taken’ ook gedelegeerd worden naar andere leiding, zo hoeft het niet 
telkens de groepsleid(st)er te zijn die bv. naar een jeugdraad gaat. Bij andere zaken kan het handig zijn dat alle leid(st)ers 
hun connecties aanspreken vb. sponsoring zoeken, promo verspreiden voor een fuif …

CASES 

De deelnemers werden in groepjes verdeeld en kregen per 2 groepen dezelfde case. In groep bespraken ze hoe ze best 
het netwerk van de fictieve groep gaan gebruiken om de situatie op te lossen. Bij de cases zijn er telkens minstens twee 
verschillende oplossingen (partners) die men kan inschakelen. 

 * KSA X vindt al enkele jaren dat hun gebouwen te klein zijn. 
Hiervoor hebben ze een team samengesteld van leiding die het gaat bekijken wat er allemaal nodig 
is. Dit team is echter al enkele jaren bezig en er komt geen vooruitgang in de zaak. De leiding wilt een 
andere manier vinden om informatie en hulp te krijgen voor nieuwe lokalen. 

 - De eerste deelgroep gaf aan dat KSA X best werkt met een ondersteunende VZW waar er een specifiek 
team zich richt op de lokalenproblematiek (bv. een bouwfonds). Dit is een instantie die kan instaan voor 
het onderhoud en de vernieuwing van het lokaal. 

 - Misschien kan men gedeeld ruimtegebruik overwegen? Misschien is het wel mogelijk om in het weekend 
gebruik te maken van bepaalde lokalen en ruimte in een school? Hiervoor ga je best in dialoog met de 
gemeente en/of met één of meerdere scholen.

 - De tweede deelgroep vulde nog aan dat dialoog met de gemeente zeker belangrijk is, je moet nagaan 
hoeveel en welke subsidies je hiervoor kan aanvragen. Vaak vereist dit dat je groep een ondersteunende 
VZW heeft (cf. bouwfonds of -comité). Als de subsidies niet volstaan voor het project, dan zal je een goed 
financieel plan moeten uitwerken: organiseren van extra winstgevende activiteiten (benefiet), zoektocht 
naar sponsors of zelfstandigen die gratis diensten ifv de bouw aanbieden, aanvaarden van fiscaal aftrek-
bare giften (via een aanvraag bij de koepel) …

 * Op de kalender van KSA X staat over een paar weken een OL-activiteit gepland. 
Ze zijn van plan om een indrukwekkende obstakeltocht op te zetten, waarvoor veel materiaal en man-
schappen vereist zijn, dewelke ze niet allemaal bezitten. De obstakeltocht wordt opgezet door de lei-
ding. 

 - De groep polst best eens bij groepen in de buurt of (indien dit er is) bij het gewest. Je kan ook het KSA-se-
cretariaat contacteren, de koepel heeft lijsten van de KSA-groepen die materiaal verhuren, soms stelt 
een secretariaat ook eigen materiaal ter beschikking. Zo kan je bv. – mits je aan de nodige voorwaar-
den kan voldoen (cf. www.ksa.be/kabelbanenweekend) – de kabelbanenset bij KSA Nationaal ontlenen. 
Daarnaast kan je ook andere jeugdbewegingen of organisaties in de buurt contacteren, oud-leiding be-
trekken als extra vrijwilligers. Sommige jeugddiensten en uitleendiensten stellen ook specifiek materiaal 
ter beschikking.

 - Wanneer je een beroep wil doen op andere KSA-groepen en jeugdbewegingen uit de buurt, is het be-
langrijk dat je daar vooraf al een goed contact mee hebt. Het is als groep heel belangrijk om een goed 
contact met de jeugdbewegingsgroepen uit je buurt te onderhouden (bezoek hen bv. op hun activiteiten 
en nodig hen uit de activiteiten van je eigen groep).
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 * De lokalen van KSA X zijn gelegen in het centrum van een provinciestad. 
De groep heeft slechts een beperkt ledenaantal, vooral afkomstig uit een bepaald stadsdeel (leden 
vnl. afkomstig uit autochtone middenklasse-gezinnen). In een andere buurt dichtbij het lokaal werd 
een vijftal jaar geleden een nieuw woonproject gerealiseerd. Er vestigden zich heel wat jonge gezinnen 
(met diverse culturele, etnische, religieuze … achtergrond). De groep wil extra inzetten op ledenwer-
ving, vooral in die nieuwe buurt. 

 - Je kan als groep naar scholen gaan in de buurt van het nieuw woonproject en er tijdens de speeltijd 
spelletjes spelen met de leerlingen (wanneer er al KSA-leden naar die specifieke school gaan, kan je hen 
stimuleren om meteen mee te doen samen met hun vriendjes / vriendinnetjes uit hun klas). Na de spelen 
kan je nog een flyer (laten) ronddelen in elke klas. 

 - Handig is ook om samen te zitten met de gemeente of stad. Je kan er bv. je oor te luisteren leggen bij de 
diversiteitsambtenaar, straathoekwerker of jeugdconsulent. 

 - Zelf buurtbewoners aanspreken en je werking voorstellen is een optie. Soms kan je dan wel op een taal-
barrière stuitten. Voor ouders die het Nederlands nog niet goed begrijpen, kan een anderstalige flyer 
hulp bieden.

 - Je kan ook een ‘vriendjesdag’ organiseren en promo maken via briefjes die je in de specifieke buurt gaat 
posten, via broodzakken …

Aarzel zeker niet om voor extra info en tips het KSA-secretariaat te contacteren!

DE DEELNEMERS KRIJGEN ELK EEN SPINSCHEMA VAN HET NETWERK. 

Hierop mochten ze per groep met bolletjes aanduiden of ze goed contact hebben met deze externe partner en bij welke 
ze nog ondersteuning nodig hebben en wat ervoor zorgt dat je wel een goed contact hebt met iemand. Dit werd daarna 
kort besproken.

Netwerkpartner Groen Geel Rood
Ouders van leden 13 2

Ouders van leiding 13 2

Parochie 3 6 6

Scholen 8 6 1

Buurtbewoners 7 7

Koepel 8 4 3

Andere KSA-groepen 6 6 3

Oud-leiding 14 1

Andere jeugdbewegingen 8 6

Andere organisaties 2 7 4

Middenstand 2 10 3

Persoonlijk netwerk van de leiding 12 2 1

Eigenaar lokalen of vzw 9 4

Jeugdraad 9 5

Jeugddienst 12 2 1

Gemeentebestuur 6 8 1

Andere gemeentediensten 4 9 1
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Ouders van leden en leiding:

 * Een groep haalt aan dat er een moeilijke communicatie is met de ouders. De groep krijgt van de ouders nooit con-
creet door wie van de leden wanneer kan aanwezig zijn of wie er op een activiteit niet kan bijzijn.

 * Een groep werkt per leeftijdsgroep (voor min-12-jarigen) met een Whatsapp groep. Voor een groep met een niet 
te hoog ledenaantal is dit zeker een goede optie. Je moet wel duidelijke afspraken maken, zodat de nuttige infor-
matie niet verloren gaat tussen andere ‘random’ gesprekken.

 * Sommige groepen kiezen er intussen al bewust voor om de telefoonnummers van leiding niet meer door te geven, 
omdat deze voor ontelbare redenen door ouders worden gecontacteerd. Indien telefoonnummers niet worden 
gecommuniceerd naar de ouders, moet de groep echter wel concreet aangeven via welke communicatiekanalen 
leiding wel bereikbaar is.

Parochie:

 * Bij een bepaalde groep komt de pastoor naar alle evenementen, hij koopt als steun voor de groep bv. ook de over-
schot na bv. een bloemetjesverkoop op.

 * Er is vooral contact met de parochie als de lokalen (of grond waarop lokalen staan) eigendom is van de parochie/
kerkfabriek. 

 - Een groep zetelt bv. in een patrimoniumraad (vertegenwoordiging van verenigingen en parochie), deze 
raad zorgt voor een financiële spaarpot i.f.v. het onderhoud van lokalen en gronden van de parochie.

 - Een groep wordt deels gefinancierd door een kloosterorde van waaruit de KSA-groep is ontstaan. Er is 
geen inmenging vanuit de orde met de dagelijkse werking van de groep. De groep heeft binnen de orde 
wel een vaste contactpersoon.

 * Enkele groepen hebben nog steeds een proost, die is dan meestal de brug tussen groep en parochie.

 * Andere groepen geven aan totaal geen contact te hebben met de parochie.

Buren:

 * Meerdere groepen geven aan dat ze een slechte relatie hebben met de buurt of met bepaalde buren. Er wordt dan vnl. 
geklaagd over geluidsoverlast. Soms is een dialoog helaas niet meer mogelijk en klagen bepaalde buren meteen via de 
politie. Een slechte relatie met de buurt kan je werking belemmeren (bv. het organiseren van avondactiviteiten).

 Koepel:

 * Vaak trachten groepen zoveel mogelijk zelfstandig/op eigen houtje alles te regelen. Bij sommige van die groepen 
verbetert het contact met de koepel stilaan wel dankzij het contact met een peter of meter (als brugfiguur).

Eigenaar lokaal of vzw

 * Het contact is sterk afhankelijk van situatie tot situatie (wie is eigenaar lokaal / grond).

 * Wanneer een groep de lokalen deelt met andere (jeugdwerk)organisaties, is er veelal een gezamenlijke vzw of 
overlegorgaan waar (oud-)leiding van de verschillende organisaties samen overleggen over het onderhoud en be-
heer van de lokalen.

 * Een ondersteunende vzw oprichten is een administratieve last, maar daarna kan een ondersteunende vzw een 
grote meerwaarde betekenen voor een groep. De rol en taak van zo’n vzw hangt af van de eigendomsstructuur 
van het lokaal en de grond.

Jeugdraad

 * Contact met en participatie binnen de jeugdraad is sterk afhankelijk van gemeente tot gemeente. Dit is sterk af-
hankelijk van hoe goed of slecht de jeugdraad werkt en georganiseerd is.
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HOE ACTIVEREN, ONDERHOUDEN EN SCHAKELEN GROEPEN MOMENTEEL HUN NETWERK IN? 

 * Feestjes/activiteiten organiseren waarop andere jeugdbewegingen afkomen, het contact tussen organisaties 
wordt versterkt wanneer je telkens op elkaars evenementen aanwezig bent.

 - Meestal bestaat een ondersteunende VZW gemiddeld uit oudere leden dan de KSA-groep. Via connec-
ties van VZW-leden kan je het netwerk van je KSA-groep uitbreiden. Het netwerk van de VZW-leden kan 
worden doorgetrokken naar de KSA-groep (bv. een ouder, die lid is van de VZW, heeft een goed contact 
met de burgemeester)

 - Barbecue op eind van het werkjaar als bedanking voor de mensen die hielpen bij de werking.

 - Als je een fuif of luidruchtige activiteit organiseert, kan je vooraf een briefje steken in de bussen in de 
buurt met een rechtstreeks contactnummer. Zo zorg je voor directe communicatie en vermijd je frustra-
ties. 

 * Ledenboekje met info voor de ouders.

 - Sommige groepen worstelen nog met rechtstreeks contact met ouders, vooral grote groepen. Bij een 
bepaalde groep werden op een bepaald moment de huisbezoeken te zwaar, waardoor men startte met 
een soort ‘oudercontact’ in het lokaal zelf.

 * Specifieke persoon die zich daarmee bezig houdt? Sociale media-verantwoordelijke, frequent contact met jeugd-
dienst.

WAT ZOU ER VOOR JULLIE IN EEN IDEALE NETWERK TOOL ZITTEN?

 * Per netwerkactor: beste manier van communiceren/aanspreekmogelijkheden (tips), hoe activeren en contact 
houden?

 * Onderscheid maken tussen steden, gemeenten en dorpen.

 * Duidelijke meerwaarde schetsen van elke netwerkactor.

 * Deelnemers zoeken vooral nog naar tips over omgaan met:

 - Buurtbewoners

 - Gemeentebestuur (burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden)

CONCLUSIES 

 * Veel groepen hebben een moeilijke relatie met de buurt/buren.

 * Communicatie met ouders kan voor de jongste leeftijdsgroepen via een Whatsapp groep verlopen.

 * Communiceren met ouders kan via een frequente nieuwsbrief, het is echter nog beter om via verschillende kana-
len te communiceren. Je moet er als groep dan we op wijzen dat er slechts van de groep naar de ouders via deze 
kanalen wordt gecommuniceerd. Geef duidelijk aan hoe, wanneer en met wie de ouders kunnen contact opne-
men wanneer ze vragen of mededelingen hebben.

 * Tracht het netwerk van de ondersteunende VZW door te trekken naar het netwerk van de KSA-groep. Het kan 
handig zijn om het netwerk van VZW-leden te gebruiken wanneer nodig.

 * Duid een vaste contactpersoon aan voor je sponsors (en op je sponsorcontracten). Zorg dat bij eventuele opvol-
ging je de nieuwe contactpersoon duidelijk voorstelt aan de sponsors.

 * Een soort ‘oudercontact’ in het lokaal kan een alternatief zijn voor een huisbezoek. Geef in dat geval wel de keuze 
aan de ouders… ga nog steeds op huisbezoek als ze dit wensen.
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