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Op regelmatige tijdstippen komen KLJ-bestuursploegen samen om allerlei zaken af 
te spreken en te overlopen op de bestuursvergadering. Het hoort erbij: toffe KLJ- 
activiteiten in elkaar steken en grote evenementen organiseren vragen immers  
altijd enige voorbereiding.

Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen zich goed in zijn/haar vel voelt in zo’n  
bestuur. Dat is in de eerste plaats  
plezant voor de persoon zelf, maar het 
bevordert ook de groepssfeer en de 
productiviteit. Af en toe botert het al 
eens wat minder goed in een bestuur. 
Overal komen wel eens spanningen en  
conflicten voor. Een eerste stap om 
hieraan iets te doen, is het (h)erkennen 
van zulke spanningen en conflicten. 
Dat gebeurt vaak in een evaluatie-
moment. Van daaruit kunnen er in 
een tweede stap inspanningen worden ondernomen om daadwerkelijk iets aan de  
gespannen probleemsituatie te doen. 

Met deze bundel willen wij jullie vooral tips geven voor de eerste stap: 
spanningen in je bestuur aan de orde brengen in een evaluatiemoment. De verschillende  
methodieken die je hiervoor kan gebruiken, staan in deel II van deze uitgave  
gebundeld. Maar eerst vind je in deel I nuttige informatie over wat je moet  
evalueren, hoe je conflicten kan vermijden en hanteren, enzovoort.  

Veel gebruiksgenot!

“Een bestuursploeg is meer dan een 
organisatorische eenheid.

Een bestuursploeg bestaat uit mensen  
met een eigen leven.

Voor ieder betekent dat groepsleven  
iets anders.”
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Vooraleer over te gaan tot de eigenlijke evaluatiemethodieken, doen we in hoofd-
stuk 1 de werking van een bestuur uit de doeken. Dit maakt duidelijker wat straks 
zal moeten worden geëvalueerd bij een bestuursevaluatie. 

Vervolgens gaan we na welke houding nodig is en welke hulpmiddeltjes bruikbaar 
zijn om ervoor te zorgen dat de groep waarvan je deel uitmaakt, goed functio-
neert (hoofdstuk 2). Het is immers niet simpel om een ploeg, een bestuur of een  
werkgroep draaiende te houden, dat weten we allemaal. De oorzaken van het  
mislopen van een werking, hebben we daarom voor je opgesomd in hoofdstuk 3.

Daarna bekijken we het belang van een goede evaluatietechniek, een goede  
gespreksleiding en de factoren die het verloop van een evaluatie bepalen. Zo krijg 
je een beter zicht op het evaluatieproces en wat moet worden geëvalueerd (hoofd-
stuk 4). 

Het verhaal gaat verder. Na een evaluatie ga je er hard tegenaan, om uit de fouten 
de juiste conclusies te trekken voor de toekomst. In hoofdstuk 5 geven we je enkele 
mogelijke stappen in dit proces mee. 

Tot slot geven we je in het zesde en laatste hoofdstuk enkele weetjes mee die  
inspirerend kunnen zijn voor je eigen houding in een ploeg, bestuur of werkgroep. 

DEEL � 
 

Achtergrondinformatie bij  
een bestuursevaluatie
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1 De werking van een bestuur

1.1 Bestuursstructuren

De manier waarop KLJ-afdelingen zijn georganiseerd, durft nogal eens verschillen van 
afdeling tot afdeling. Immers, geen enkele groep is hetzelfde in samenstelling. De  
situaties waarin groepen zich bevinden 
lopen soms erg uiteen. Elke groep 
heeft daarom een eigen werkwijze, 
een eigen cultuur, een eigen speci-
fieke procedure. Omstandigheden 
(bijvoorbeeld de komst van nieuwe 
bestuursleden) kunnen ervoor zorgen 
dat een afdeling gedwongen wordt 
haar werking aan te passen (gaande 
van een verandering van tijdstip en 
frequentie van de bijeenkomsten tot 
een grondige herziening van de taak-
verdeling). 

De meeste beslissingen op afdelingsniveau omtrent beleid, projecten en activiteiten 
worden genomen tijdens bestuursvergaderingen. Het is echter een misverstand te 
denken dat de hele bestuursgroep het gehele denkproces moet volgen en dat alle 
beslissingen door heel de groep dienen te worden genomen. Bij het organiseren 
van een bonte avond bijvoorbeeld kan gerust de uitwerking door een werkgroep  
gebeuren. Wanneer met afvaardigingen gewerkt wordt, is een regelmatige terug- 
koppeling met de hele leidingsploeg absoluut noodzakelijk. Op die manier blijft  
iedereen op de hoogte van wat er te gebeuren staat en wordt inspraak mogelijk.

1.2 Bestuursvergadering

Een bestuursvergadering heeft drie doelstellingen: 

Taakgerichtheid: op een bestuursvergadering worden afspraken gemaakt en 
regelingen getroffen met betrekking tot de afdelingswerking. 

Groepsgerichtheid: een gestructureerde bestuursvergadering waar naar  
iedereen geluisterd wordt, is bevorderend voor de groepssfeer. 

Persoonsgerichtheid: tijdens een bestuursvergadering worden bestuursleden 
gevormd in hun hele persoon. 

�.

2.

�.
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1.3 Taakverdeling

Elk bestuur dient zelf te beslissen welke taken er in de afdeling moeten worden 
ingevuld. Vier principes zijn hiervoor bepalend: 

Een goede structuur van de afdeling is een basis voor een goede werking.  
Taakverdeling is een element van die structuur.

Door een functionele taakverdeling lopen een aantal zaken eenvoudiger omdat 
de verantwoordelijke ze automatisch op zich neemt. Vergaderen erover hoeft 
niet meer.

Iedereen een taak geven, maakt iedereen verantwoordelijk voor de hele  
afdeling. Deze betrokkenheid bevordert de werking van een afdeling en zorgt 
voor een spreiding van de druk.

De taakverdeling moet aangepast zijn aan de noden en de situatie van de  
afdeling om de uitbouw van de afdeling te ondersteunen. Laat dit argument 
echter geen reden zijn om al te vlug te beslissen dat deze of die taak in  
jouw afdeling geen zin heeft!

 

Er zijn drie rubrieken in de taakverdeling:

Bestuursfuncties: leiding, secretaris, kassier, volwassenbegeleider, sport- 
verantwoordelijke, animatieverantwoordelijke, …

Vertegenwoordigingen: gewestraad, parochieraad, jeugdraad, …

Praktische zaken: materiaalbeheer, opkuis, drankverantwoordelijke, …

De aanwezigheid van een vaste hoofdleiding bevordert de werking van een afdeling. 
Niet alleen draagt deze persoon voortdurend zorg voor de werking van de afdeling 
(‘Hoe kan deze afdeling nog beter draaien?’), hij/zij vormt ook het gezicht van de 
beweging voor ouders en andere organisaties. Hier staat hij/zij uiteraard niet alleen 
voor in. Alle bestuursleden dragen bij in deze verantwoordelijkheid.

1.4 De taken

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste bestuurstaken en wat ze  
inhouden. Dit kan een handig instrument zijn bij de verdeling van de taken of bij het 
evalueren van je taakverdeling.

 Iedere leid(st)er:

regelmatig de bestuursvergaderingen bijwonen

regelmatig ledenactiviteiten begeleiden

de gemaakte afspraken nakomen

1.

2.

3.

4.

�.

2.

�.

•

•

•
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uitnodigingen ronddragen

het huishoudelijk reglement naleven

… 

 Hoofdleiding:

bestuursvergaderingen bijeenroepen, voorbereiden en leiden

algemene coördinatie van de afdeling verzorgen

de opvolging van de gemaakte afspraken controleren en ingrijpen indien nodig

zorgen dat het goed gaat in de afdeling

de sfeer binnen de bestuursploeg in het oog houden

initiatief nemen bij probleemsituaties

…

 Vertegenwoordigers(gewestraadsleden, jeugdraadslid, parochieraads-
lid,......):

de afdeling op een goede manier vertegenwoordigen op de raad (mening van de 
afdeling doorgeven op deze vergaderingen)

actief deelnemen aan de raad ( naar de vergaderingen gaan)

de data van allerlei initiatieven (eigen en andere activiteiten) goed bijhouden en 
er rekening mee houden als er nieuwe initiatieven gepland worden

verslag uitbrengen van de raad op de bestuursvergadering

…

 Secretaris:

de post doornemen, de zendingen van KLJ en de digitale nieuwsbrief van KLJ 
overlopen op de bestuursvergadering

nauwgezet verslag neerschrijven tijdens de vergadering (de kern van de  
discussies of besluiten weergeven), het verslag tijdig verwerken en aan iedereen 
bezorgen.

tijdig de nodige administratie indienen (ledenlijsten, subsidie-aanvragen, in-
schrijvingen voor kadervorming, …)

uitnodigingen aan andere verenigingen bezorgen

…

 Kassier:

de afdelingskas beheren als een goede huisvader/moeder

regelmatig verslag uitbrengen van de financiële toestand op de bestuurs- 
vergadering

een kasboek en de documenten van uitgaven en inkomsten bijhouden

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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van de grote initiatieven een overzichtelijke afrekening maken en voorstellen 
op de bestuursvergadering

geld ontvangen en betalingen tijdig verrichten

…

 Volwassenbegeleider:

ruggesteun zijn, zowel voor de bestuursploeg (stimuleren van de ploeg- 
vorming, bemiddelen bij spanningen en conflicten, actief deelnemen aan het 
denk- en zoekwerk binnen het bestuur) als voor ieder bestuurslid afzonderlijk  
(vertrouwensfiguur)

een bruggenbouwer door zijn/haar contact met het breder maatschappelijk 
netwerk: parochie, gemeente, andere jongeren- en volwassenorganisaties

hij/zij is een constante figuur binnen steeds wisselende bestuursploegen. Hij/zij 
kan het ideeëngoed van de afdeling en de KLJ op die manier doorgeven aan 
nieuwe leiding

regelmatig volgen van de bestuursvergaderingen, meedenken en ideeën  
inbrengen in de vergadering over de punten die besproken worden

bestuursploeg stimuleren aan vormingsinitiatieven deel te nemen

…

 Sportverantwoordelijke:

zorgen voor de reservatie van sportterreinen

inschrijven voor de sportfeesten en vervoer regelen

contacten leggen met sportmonitoren en de nodige oefenmomenten voorzien

de coördinatie verzorgen voor de sportfeesten (data verzamelen, jury voorzien, 
reglement samenstellen, …)

het sportmateriaal in ere houden en eventueel nieuw aanschaffen

lidkaarten bijhouden voor de sportfeesten

…

 Lokaalverantwoordelijke:

de verhuur van het lokaal regelen (data, huurcontract, bestellingen doen,  
afrekening maken, …)

na elk verhuur het lokaal controleren en het verbruik opnemen. Bij onregel- 
matigheden samen met de hoofdleiding stappen ondernemen

melden op de bestuursvergadering welke klusjes aan het lokaal moeten  
gebeuren en hier een taakverdeling over maken

zorgen dat er regelmatig gekuist wordt in het lokaal en hier het nodige volk 
voor bijeenzoeken

aankoop van het nodige klein materiaal: borstels, dweilen, kapstokken, … Voor 
grotere/duurdere aankopen is overleg met het hele bestuur wenselijk

…

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Wegwijs   •   Map 2   •   Evalueren   •   Joepie de Groepie

 - �2 -

2 Zorgen voor een goede werking van je bestuur

2.1 Houding in het bestuur

Volgende houdingen zijn van essentieel belang voor een goede werking:

Anti-veroordelingsingesteldheid: er van uitgaan dat iedereen het beste voor-
heeft met de afdeling en niemand veroordelen op wat je (via via) hoort of denkt 
te zien.

Niet schieten op de pianist: hetgeen wordt gezegd of een bepaald gedrag  
beoordelen en niet degene die het zegt of doet. 

Elkaar aanmoedigen en bevestigen.

In discussies degelijke argumentatie hanteren: kritische houding, noch  
banaliseren noch dramatiseren, letten op een juist uitgangspunt, geen gezags-
argumenten gebruiken, niet veralgemenen, geen cirkelredeneringen gebruiken, 
…

Actief meewerken: niet prullen/spelen, SMS’en, bellen, luisteren naar muziek, … 
tijdens de vergadering. Ze zorgen ervoor dat iedereen afgeleid raakt en leiden 
tot een aanzienlijke toename van de vergadertijd.

2.2 Hulpmiddelen om de werking gezond te houden

Gelukkig zijn er ook hulpmiddeltjes die ertoe bijdragen dat een werking blijft lopen 
zoals het zou moeten:

Huishoudelijk reglement en taakverdeling: met behulp van een huishoudelijk 
reglement en een duidelijke omschrijving van de taken (zie eerder), weten de 
bestuursleden van een afdeling wat van hen wordt verwacht. 

Een dagje of een weekend samen: een bestuursweekend bijvoorbeeld creëert 
niet enkel ruimte voor een plannings- en evaluatiemoment, maar bevordert ook 
de sfeer in de ploeg.

Activiteiten exclusief voor het bestuur: een etentje, een avonturentocht, een 
nieuwjaarsreceptie, een dia-avond, … bevorderen de groepssfeer.

Het groepsgevoel onder woorden brengen: zowel het positief als het negatief 
groepsgevoel verwoorden, geeft weer wat de groepsbeleving is. 

Opkikkertjes: een kort inleidend spelletje, een drankje, anekdotes, een sketch,… 
zorgen voor leuke lachmomentjes. En waarom geen animatieverantwoordelijke 
aanstellen?

•

•

•
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Degelijke gespreksleiding: een goede gespreksleider laat afwijkingen van het 
onderwerp alleen toe wanneer de timing en het verloop van de vergadering het 
toelaten en zorgt zo voor een functioneel en efficiënt verloop van de vergade-
ring. Nadien is dan nog voldoende tijd voor anekdotes en om bij te praten.

Vergadermethodieken: via brainstorm, stellingen- en discussiespelen of andere 
methodieken verhoog je de betrokkenheid van de verschillende bestuursleden 
bij de vergadering.

Externe gespreksleider: bij gesprekken over delicate en moeilijke onder- 
werpen kan een externe gespreksleider (bijvoorbeeld je volwassenbegeleider  
of je vrijgestelde) gevraagd worden die het gesprek modereert, om zo de  
zaak in goede banen te leiden. Immers, moeilijke gesprekken leiden én er  
tegelijkertijd aan deelnemen, is niet evident.

2.3 Leefregels voor een bestuur

Een goed hulpmiddel om een bestuurswerking gezond te houden zijn leef-
regels. Enkele mogelijke leefregels:

KLJ-bestuurslid zijn, is in de eerste plaats een taak van dienstbaarheid tegen-
over de KLJ-leden en geen machtspositie of titel.

‘Bestuurslid zijn’ en ‘gezag hebben’ zijn geen begrippen die automatisch met 
elkaar zijn verbonden. Gezag verdien je en moet je telkens opnieuw verdienen 
van je leden.

Ieder bestuurslid is mede verantwoordelijk voor heel de werking van de KLJ-
afdeling. Dat betekent zowel het opnemen van taken als de inzet om een goede 
ploeg in stand te houden.

Naar buiten toe komt de bestuursploeg over als één ploeg. Kritiek op  
medebestuursleden, afkeuren van beslissingen, … worden niet gecommuni-
ceerd naar leden of derden. Die dingen horen thuis op bestuursvergaderingen of  
rechtstreeks naar de betrokken leid(st)er toe.

Problemen binnen de bestuursploeg worden onmiddellijk uitgepraat op  
bestuursvergaderingen.

Ieder bestuurslid probeert met volle inzet aanwezig te zijn op activiteiten, ook 
al heeft hij/zij ze zelf niet mee voorbereid.

Ieder bestuurslid woont de bestuursvergaderingen bij en verontschuldigt zich 
(tijdig) als hij/zij verhinderd is (met een goede reden).

Nieuwe bestuursleden krijgen de kans om te groeien in hun functie. Het geven 
van nieuwe verantwoordelijkheden aan nieuwe bestuursleden wordt besproken 
op bestuursvergaderingen.

Je kan deze leefregels in een huishoudelijk reglement gieten samen met omschrij-
vingen van functies in het bestuur, de procedure bij ontslag van een bestuurslid, het 
ordereglement van de bestuursvergadering zelf, enzovoort.  

•
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Om ervoor te zorgen dat iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken, 
kan je een aantal preventieve maatregelen nemen: 

Elk nieuw lid wordt op de hoogte gebracht van de afspraken.

Elke afspraak wordt opgenomen in het verslag en dit wordt aan alle leden  
bezorgd, zodat men nog eens herinnerd wordt aan de afspraken.

De hoofdleiding informeert bij de verschillende verantwoordelijken vooraf naar 
de stand van zaken i.v.m. de afspraken. Met een telefoontje vooraf of door even 
langs te lopen, kan narigheid worden voorkomen. 

Diegene die van iemand anders afhankelijk is voor het goed uitvoeren van zijn/
haar taak informeert vooraf bij zijn/haar collega of alles kan doorgaan zoals  
afgesproken.

Op elke vergadering worden de afspraken van de vorige keer overlopen en wordt 
verantwoording gevraagd voor niet nagekomen afspraken. Er worden eventueel 
nieuwe punten toegevoegd.

De uitvoering van de werkpunten die in het begin van het werkjaar werden 
vastgelegd, wordt regelmatig terug aangebracht en er wordt nagegaan of het 
beoogde doel werd bereikt. 

De algemene afspraken waaraan ieder lid zich dient te houden, worden regelma-
tig terug in de kijker gesteld.

Indien er taken worden toevertrouwd aan afwezigen, zorgt iemand ervoor dat de 
afwezigen tijdig op de hoogte worden gebracht. 

2.4 Conflict binnen het bestuur

Ondanks alle mogelijke maatregelen voor een goede werking binnen je bestuur,  
kunnen en zullen er van tijd tot tijd wel eens conflicten de kop op steken. In wat volgt 
willen we je wat achtergrondinformatie bezorgen over conflicten én je enkele tips 
meegeven om met conflicten binnen je bestuur om te gaan.

 Conflictinhoud

Wanneer er zich een conflict voordoet binnen je bestuursploeg is het belangrijk om 
eerst en vooral een goed beeld te schetsen van de conflictsituatie. Pas dan kan je 
bepalen of en hoe je tussenkomt in de conflictsituatie.

In een eerste stap bekijk je welke partijen allemaal betrokken zijn bij het conflict.

Vervolgens probeer je zo goed mogelijk te omschrijven waarover het conflict precies 
gaat. In het algemeen kan je de conflicten onderbrengen in 4 grote categorieën:

•

•

•

•

•

•

•
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De taak- en organisatiesfeer: het conflict heeft te maken met de organisa-
tie, de taken in je bestuur. Bijvoorbeeld conflicten over de uitvoering van taken: 
niet goed gedaan, anders verwacht, te late uitvoering,…

Socio-emotionele sfeer: het conflict heeft te maken met afkeer, voor- 
oordelen t.o.v. personen. Bijvoorbeeld conflicten omwille van familievetes,  
relaties binnen het bestuur die op de klippen liepen,…

Belangensfeer: het conflict heeft te maken met belangen van bestuurs- 
leden of buitenstaanders. Bijvoorbeeld een conflict over het meedoen aan een  
gewestactiviteit of een +16-weekend, waarbij de ene de belangen van de +16 
verdedigt (ze willen op weekend) en de andere die van het gewest (we hadden 
al lang een gewestactiviteit gepland).

Identiteit, visie en inzichtsfeer: het conflict heeft te maken met de visie 
op wat wenselijk is voor je afdeling of met vragen zoals: “Wie zijn wij?” en 
“Wat willen wij feitelijk?” Allerlei discussies over principes, rechten en normen  
situeren zich hier. Bijvoorbeeld een conflict dat ontstaat door een menings- 
verschil tussen: “we gaan naar het gewest” en “we helpen op de breughelavond 
van de KVLV”.

�.

2.

�.

�.

Enkele opmerkingen:

Je kan niet zomaar uit de manier waarop een conflict zich voordoet,  
afleiden in welke sfeer een conflict is ontstaan. Problemen die zich in een 
van de sferen voordoen, kunnen zich vertalen in andere sferen.

Het kan dat de conflicterende partijen het conflict anders omschrijven dan  
jijzelf, dat de ene het conflict bijvoorbeeld in de belangensfeer situeert en 
de andere het conflict situeert als een sociaal-emotioneel probleem.

•

•
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 Conflictproces

Meestal spreken we pas van een conflict als het zich in een vrij geëscaleerde vorm 
voordoet. In de ontwikkeling van conflicten kan je echter 5 fases onderscheiden. Het 
is belangrijk na te gaan in welke fase een conflict zich bevindt.

Latent conflict: er zijn verschillende strevingen, doelen,… maar de partijen zien 
het nog niet.

Onderkend conflict: de partijen stellen vast dat er meningsverschillen zijn. 
De wil om tot een gezamenlijke oplossing te komen overheerst nog. Bovendien 
blijkt dat wederzijds begrip en samenwerking niet vanzelfsprekend zijn.

Beleefd conflict: er ontstaat een wij-zij gevoel bij de partijen. Elke partij ziet 
zichzelf als beter dan de andere. Er ontwikkelen zich vooroordelen ten opzichte 
van de andere partij en het conflict wordt moeilijker op de lossen.

Manifest conflict: in deze fase komt het conflict openlijk tot uiting. Dat gaat 
van passief verzet tot openlijke agressie. Allerlei normen en waarden worden 
erbij gehaald om een onverzoenlijke houding en soms geweld te rechtvaardigen. 
Meestal wordt er eerst gedreigd voor men overgaat tot agressieve daden.

Nasleep: in een bestuursploeg komt het gewoonlijk niet tot gewelddadige 
agressie. Er wordt ingegrepen en het voorval wordt uitgepraat. De negatieve 
vooroordelen ten opzichte van mekaar blijven echter meestal onbesproken en 
de verliezende partij wacht gewoon haar kans af om terug te slaan. Dit is de 
nasleep van een conflict. De nasleep speelt nogal eens op de achtergrond mee 
in de ontwikkeling van nieuwe conflicten.

 Conflictstijlen

Een van de belangrijkste aspecten bij conflicten is de manier waarop er door de 
partijen mee omgegaan wordt. De manier waarop iemand met een conflict omgaat, 
noemen we de conflictstijl.  In conflicten laten mensen zich in meer of minder mate 
leiden door de zorg voor de relatie (groep) en de zorg voor het resultaat (taak).

Zorg voor de relatie: mensen hebben behoefte aan relaties, behoefte om er-
gens bij te horen. De mate waarin een relatie voor iemand belangrijk is, verschilt 
van persoon tot persoon. Waar de één een goede relatie de basis van alles vindt, 
zal de ander zich minder bekommeren om de relatie.

Zorg voor het eigen resultaat: mensen hebben ook behoefte aan autonomie 
en willen voor hun eigen belangen en doelen opkomen. De mate waarin men 
voor bepaalde belangen opkomt, verschilt ook weer van persoon tot persoon. De 
ene zal zich vreselijk inspannen om de eigen doelstellingen te behalen, terwijl de 
ander daar weinig energie zal insteken.

De keuzes die iemand maakt in de zorg voor de relatie en de zorg voor het eigen 
resultaat bepalen zijn/haar conflictstijl. Op basis daarvan kan je vijf modellen van 
conflictstijl onderscheiden:

�.

2.

�.

�.

�.

�.

2.
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+ Forceren Integreren

zorg voor

het Compromis zoeken

resultaat

Ontlopen Toevoegen

- zorg voor de relatie +

- 

Forceren: sterk gericht op het binnenhalen van eigen doelen, het scoren ten 
gunste van zichzelf, weinig zorg voor de behoeften van anderen. Om de eigen 
doelen te bereiken, maakt men gebruik van allerlei machtsmiddelen en drukt 
men zijn/haar eigen wil door.

Integreren: bestaat uit 2 elementen: confronteren en exploreren

Confronteren: directe en open communicatie, onderliggende zaken 
blootleggen, misverstanden ophelderen, emoties uitspreken en zo 
proberen een constructief klimaat te scheppen

Exploreren: men zoekt naar een reële oplossing die voor beide partijen 
aanvaardbaar is.

Toegeven: is voornamelijk gericht op de relatie met de andere goed te houden, 
wat ten koste mag gaan van eigen belangen. Men doet afstand van zijn/haar 
eigen standpunt.

Ontlopen: men probeert de pijnlijke onderwerpen niet aan te snijden om de 
goede sfeer te houden. Hierbij is onverschilligheid voor de onderlinge relaties, 
men trekt zich figuurlijk of letterlijk uit de relatie weg.

Compromis zoeken: men zoekt naar een middenoplossing, een ‘gulden 
middenweg’, waarin iedere partij iets van zijn/haar standpunt kan terug-
vinden.

•

•

•

•

•

•

•
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 Conflictpreventie

Voorkomen is nog steeds beter dan  
genezen. Het is ondenkbaar dat er in  
groepen nooit spanningen of conflicten 
zullen ontstaan. Toch zijn er een aan-
tal eenvoudige aandachtspunten die 
zware conflicten kunnen voorkomen  
(= vermijden of tijdig aanpakken voor 
de zaak escaleert).

Wanneer je conflicten vroeg genoeg op 
het spoor komt, heb je ruimte en tijd 
om te werken aan de conflicten zonder 
dat je autoritaire ingrepen moet doen.

Een aantal vuistregels voor het voorkomen van conflicten:

Horen, zien en aanpakken: in de loop van het werkjaar leg je je oor goed 
te luister voor, tijdens en na vergaderingen en activiteiten. Zo zal je regel- 
matig opmerkingen, klachten,… van bestuursleden over mekaar opvangen die 
niet altijd op de bestuursvergadering aan bod komen. Doe daar iets mee en 
laat de opmerkingen, klachten,… niet uitgroeien tot een manifest conflict op de 
bestuursvergadering.

Maak er een gewoonte van om in eerste instantie bestuursleden  
individueel te benaderen in plaats van via de bestuursvergadering:  
ongetwijfeld zal je af en toe tegen sommige bestuursleden een opmerking  
moeten maken. Doorgaans bereik je veel meer wanneer je onder vier ogen 
je opmerkingen te kennen geeft, dan wanneer je dat doet op een bestuurs- 
vergadering. Maak er een goede gewoonte van om die opmerkingen door 
te geven tijdens informele contacten met hen in plaats van op de bestuurs- 
vergadering om een bijsturing te vragen.

Probeer zoveel mogelijk afspraken die in het bestuur gelden op  
papier te zetten in de vorm van een huishoudelijk reglement of een  
inventaris van afspraken: door dit te doen voorkom je onduidelijkheden over 
wat de afspraken zijn of verkeerde interpretaties van de afspraken, en heb  
je voor een heleboel conflicten eigenlijk al een oplossing. Op basis van die  
afspraken kan je in een heleboel conflicten de rol van scheidsrechter spelen. Je 
hebt afspraken waarop je je kan baseren om de bestuursleden tot de orde te 
roepen.

Probeer om jaarlijks een bestuursdag/bestuursweekend te organise-
ren waar alleszins de grote lijnen voor de planning van het komende 
werkjaar worden vastgelegd: door dit te doen, voorkom je conflicten over 
wat KLJ moet doen en moet zijn en voorkom je dus eigenlijk conflicten over 
de identiteit, visie,… in de loop van het jaar. Duiken er in de loop van het jaar 
duidelijke meningsverschillen op over visies en dergelijke, dan kan je een  
oeverloze discussie daarover alvast proberen uit te stellen naar de bestuursdag 
of het bestuursweekend.

�.

2.

�.

�.
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 Ingrijpen bij conflicten

Alle voorzorgsmaatregelen ten spijt, gebeurt het soms dat de bom barst. Op zo’n 
momenten is het belangrijk om op een gepaste manier in te grijpen.

Wanneer een conflict zich voordoet, kan je op verschillende manieren in het conflict 
ingrijpen. We onderscheiden een vijftal mogelijke interventiemethodes op basis van 
de positie die je inneemt ten opzichte van de conflicterende partij:

bovenpartijdige conflicthantering (je staat er boven)

autoriteitsbeslisser: je hakt een knoop door bij een geschil en legt je 
beslissing op aan de betrokken partijen. Om dat te kunnen doen, moet 
je echter een hiërarchisch hogere positie bekleden ten opzichte van de 
betrokken partijen. Dit is binnen een bestuursploeg geen evidentie.

arbiter: je baseert je op afspraken, procedures, regels,… en doet op basis 
daarvan een uitspraak in een geschil, die bindend is voor de partijen en 
waarvan normaal de naleving ook kan afgedwongen worden. In KLJ kan 
het bijvoorbeeld dat je op basis van een huishoudelijk reglement (dat 
natuurlijk door iedereen erkend moet zijn) of afspraken die gemaakt zijn 
op de bestuursvergadering, een uitspraak doet.

tussenpartijdige conflicthantering (je staat er tussen)

Wanneer je geen bevoegdheden hebt of er geen gebruik van wilt maken en 
wilt tussenkomen in een conflict, kan je de rol van bemiddelaar spelen of van 
procesbegeleider.

bemiddelaar: een bemiddelaar probeert een oplossing te vinden 
die voor beide partijen acceptabel is. Je probeert dan beide partijen 
te overtuigen om akkoord te gaan met de grootste toegeving die de 
tegenpartij wil doen.

procesbegeleider: een procesbegeleider moeit zich eigenlijk niet met 
de inhoud van een conflict, maar probeert een goed gespreksklimaat te 
creëren zodat de partijen onderling tot een oplossing kunnen komen.

partijdige conflicthantering (je trekt partij)

Het kan ook gebeuren dat je bij een conflict betrokken raakt en dat je besluit 
om partij te kiezen voor een van de conflicterende partijen. Dat kan zo zijn 
omdat bijvoorbeeld een van de bestuursleden versterking in een conflict kan 
gebruiken. Je speelt dan de rol van belangenbehartiger of afgevaardigde.

belangenbehartiger: een belangenbehartiger kiest partij, maar blijft voor 
een stuk toch een buitenstaander in het conflict die probeert om een zeker 
mate van objectiviteit en bezonnenheid binnen het conflict in te brengen 
omdat hij/zij zelf geen direct belang heeft bij de uitkomst van het conflict.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Enkele vuistregels voor het ingrijpen bij conflicten:

Blijf zelf kalm en laat je niet meeslepen in de emotionaliteit

Houding: 

Empathie: probeer je in te leven in de positie van de anderen

Relativeer je eigen standpunt

Gesprekstechnieken: 

direct spreken: spreek in de ‘ik’-vorm

geef feedback

stelt conflicten scherp

probeer de discussie zuiver te houden: laat de deelnemers zich beperken 
tot het probleem, nooit op de persoon zelf schieten

creëer een constructief klimaat

…

Giet de conclusies in afspraken.

Vraag desnoods hulp van een externe gespreksleider (vrijgestelde, volwassen-
begeleider,…)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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3 Evaluatieproces

3.1 Waarom evalueren

Uit bovenstaande info blijkt al duidelijk dat het af en toe nodig is om de afdelings-
werking eens deftig onder de loep te nemen, ook al heb je op het eerste zicht het 
gevoel dat alles goed draait. Evalueren is namelijk niet enkel voorbehouden voor 
afdelingswerkingen die scheef lopen. Het kan immers het ideale moment zijn om je 
tevredenheid eens te uiten, eens te zeggen hoe goed bepaalde dingen wel lopen.

 Er zijn verschillende redenen om een evaluatie te doen:

Iedereen kan zijn ervaringen eens op een rijtje zetten en ze vergelijken met de 
ervaringen van anderen.

Een evaluatie geeft de leiding ook de kans om eens stoom af te blazen.

Door de informatie die er komt over aanpak, onderlinge relaties, … kan je de 
groepsontwikkeling bevorderen.

Je komt te weten wat mensen nodig hebben en door die inspraak maak je hen 
mee verantwoordelijk voor wat er gebeurt.

3.2 Wat evalueren?

Het is belangrijk dat iedereen die aan de evaluatie deelneemt, weet heeft van het 
onderwerp van de evaluatie. Anders bestaat de kans dat er naast elkaar gepraat 
gaat worden en dat er misverstanden ontstaan. Zorg er dus voor dat mensen ‘voor-
bereid’ aan de evaluatie kunnen beginnen, d.w.z. dat ze bij de start van het gesprek 
weten waarover het zal gaan.

De werking van een afdeling is opgebouwd uit meerdere aspecten. Elk van die  
aspecten wordt best geregeld eens van dichterbij bekeken. Hier volgt nog eens een 
opsomming van de elementen die aandacht verdienen tijdens een evaluatie.

 de vergaderingen 

aanwezigheden van de bestuursleden

timing (wanneer de vergaderingen gepland zijn)

duur van de vergaderingen

inhoud

gebruikte methodieken

sfeer

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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werkwijze/procedure

algemene werking: afspraken maken, inbreng van iedereen,…

 de werking

kwaliteit van de activiteiten

aantal activiteiten

spreiding van de activiteiten

…

 de taakverdeling

inhoud van de taken 

opvolgen van de taken en taakverdeling

 het huishoudelijk reglement

inhoud 

naleven van het reglement

 het evenwicht tussen het taak- en het groepsgerichte element 

 het functioneren van een lid in de groep

zijn/haar houding

zijn/haar takenpakket  

zelfevaluatie

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Heel wat van deze elementen kunnen eenvoudig en snel geëvalueerd  
worden binnen het bestuur. Zo stelt KLJ het kwaliteitsinstrument 
(meer info op www.KLJ.be » Bestuurswerking » Kwaliteitsinstrument) ter  
beschikking. Dit instrument heeft als doel het bestuur van de afdeling beter 
te maken door stil te staan bij een aantal onderdelen van de afdelings- 
werking.
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3.3 Hoe vaak en wanneer evalueren?

Het is belangrijk om minstens 1 maal per jaar de ‘taken’ en de ‘ploeg’ in je werking 
te evalueren. 

Een ideaal moment voor een evaluatie is tijdens de rustperiode in de grote vakantie 
(na het kamp en de kampevaluatie). Hierdoor zorg je ervoor dat er tegen het  
begin van het nieuwe werkjaar nieuwe en duidelijke afspraken zijn die ervoor zullen  
zorgen dat de werking als een frisse wind van start kan gaan bij de startvergade-
ring.
Het is natuurlijk ook toegestaan de bestuurswerking (of ten minste een deel ervan) 
op andere tijdstippen van het jaar te bekijken. Zo kan elke maand bijvoorbeeld een 
ander aspect doorgelicht worden.
Bij grote problemen binnen de groep moet je natuurlijk niet wachten tot het einde 
van het werkjaar, maar ga je best onmiddellijk aan de slag. Hoe langer een conflict 
blijft liggen, hoe dieper het zal graven en hoe moeilijker het zal zijn om er met je 
afdeling terug bovenop te komen.

Evaluatiemomenten hoeven niet altijd lange uitgewerkte methodieken te zijn. Soms 
kan een kort gesprek over de verstandhouding in de groep ook al zijn vruchten 
afwerpen. 

3.4 Evaluatiemethodieken

Evaluatie van de bestuurswerking is systematisch een facet van je werking 
onder de loep nemen met de uitdrukkelijke bedoeling te leren uit fouten en 
het in de toekomst beter aan te pakken onder het motto ‘alles kan beter’. 
Systematisch evalueren doe je best door gebruik te maken van een leuke 
methodiek. Een goede evaluatiemethodiek zorgt ervoor dat: 

Iedereen de kans krijgt om zijn/haar mening te geven (ook zij die anders  
stilletjes ergens achterin blijven zitten).

Iedereen minstens wordt uitgenodigd om na te denken alvorens zijn/haar  
mening te geven.

Er een positieve en constructieve sfeer ontstaat.

Duidelijk wordt waarom iemand iets goed of slecht vindt.

Er een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘bal’ (wat er gezegd wordt of het 
gedrag van iemand) en ‘man’ (wie iets zegt of doet).

Ook gevoelige punten kunnen worden aangebracht zonder dat iemand zich 
gekwetst voelt.

•

•

•

•

•

•
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3.5 Gespreksleiding

Bij een evaluatiegesprek in groep heeft de gespreksleider de moeilijke taak om het 
gesprek in goede banen te leiden. Hij/zij moet ervoor zorgen dat de groep bereikt 
wat zij belangrijk vindt, d.w.z. komen tot een hechte groep die samen wil werken aan 
verbetering. Bij een moeilijke evaluatie kan een externe begeleider (bijvoorbeeld de 
volwassenbegeleider of vrijgestelde) deze taak op zich nemen.

De gespreksleider moet ervoor zorgen dat alle deelnemers aan het woord  
komen en rustig de tijd krijgen om zich uit te drukken. Het kan hierbij helpen om  
verklarende vragen te stellen of om uitspraken te hernemen en aan anderen 
voor te leggen.

Hij/zij moet de pro- en contra- argumenten helpen verzamelen en het zware 
werk van de besluitvorming op gang brengen.

Tegelijk moet hij/zij op ieder moment de deelnemers ‘vrijlaten’ om in te gaan 
op de uitdaging van de evaluatie. Het is beter om afstand te nemen van je  
techniek dan mensen te verplichten dingen te zeggen die ze anders nooit zouden  
zeggen. Dit vraagt van de gespreksleider veel zelfdiscipline en aandacht naar de 
leidingsploeg toe.

De gespreksleider moet er ook rekening mee houden dat er tijdens een evaluatie 
heel wat onderliggende gevoelens losgeweekt kunnen worden en iemand als het 
ware kan ‘ontploffen’. Die persoon moet dan opgevangen kunnen worden met 
zijn/haar gevoelens. 

Je kan dergelijke situaties gedeeltelijk proberen te voorkomen door ook voldoen-
de aandacht te hebben voor het positieve tijdens de evaluatie. Mensen durven 
van een evaluatiemoment wel eens gebruik maken om hun hart uit te storten 
en heel wat negatieve gevoelens de vrije loop te laten. Op zo een moment moet 
je er als gespreksleider voor zorgen dat de deelnemers de positieve zaken (die 
altijd te vinden zullen zijn) nog kunnen zien.

Een gespreksleider probeert dus zender, boodschap en ontvanger op me-
kaar af te stellen. Mogelijke technieken hiervoor zijn:

aanmoedigen om ‘direct’ te spreken (in de ik-vorm)

feedback geven

spanningen en conflicten scherp stellen

bij het onderwerp blijven

enkel het gedrag ter discussie stellen, nooit de persoon

samenvatten

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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3.6 Reacties van deelnemers

Deelnemers aan een evaluatie reageren niet altijd positief. Volgende  
reacties zijn negatief:

agressief gedrag

blokkeren (over iets anders beginnen, wijzen op tijdsverspilling, …)

zelfbeklag 

rivaliteit

de clown uithangen

spotten

terugtrekken (met andere dingen bezig zijn)

sympathiseren (louter voor de erkenning van anderen; niet overdacht)

Vaak zijn deze reacties symptomen van onderliggende problemen. Mensen voelen 
zich onvoldoende betrokken of hebben het gevoel dat ze hun inbreng niet kunnen/
mogen doen. 

De gespreksleider heeft als taak rekening te houden met deze reacties en dient met 
het nodige relativeringsvermogen in te grijpen: terechtwijzen van negatief gedrag, 
positief sanctioneren (wijzen op goede inbreng), het gesprek tot de essentie bren-
gen, …

3.7 Allemaal verschillend

De diversiteit in de samenstelling van een groep (verschillende leeftij-
den, verschillende achtergronden, verschillende karakters, verschillende  
visies,…) kan voor de nodige spanningen in deze groep zorgen. Bij een 
ploegevaluatie is het van belang dat de gespreksleider weet met welke 
types hij/zij vooral te maken heeft: 

Stille water-type: ja-knikkers en niet-durvers. In een evaluatiegesprek geef je 
deze types best een duwtje in de rug door hen naar hun persoonlijke mening 
te vragen.

Spelbreker-type: bestuursleden die dezelfde bedenkingen en problemen blijven 
maken, ofschoon de overige leden er al mee in het reine zijn, kan je best toch 
de nodige ruimte geven om hun zegje te doen. Daarna tracht je hen gerust 
te stellen. Zo bespaar je tijd die je anders later opnieuw in dezelfde discussie 
moet steken.

Stofwolk-type: types die warrig, chaotisch en onduidelijk overkomen, gun je 
best voldoende tijd. Als je hen op het gemak stelt, zal hun inbreng gemoedelij-
ker en gemakkelijker verlopen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Verpakkers-type: bestuursleden die valse motieven en argumenten gebruiken, 
kan je ontmaskeren door in de diepte te graven naar de ware motieven (bijvoor-
beeld persoonlijke aversie ten opzichte van een ander bestuurslid). Alertheid is 
de boodschap.

Bullebak-type: types die verbaal of lichamelijk de anderen proberen te over-
donderen en zo hun gelijk proberen te halen. Hen de mond snoeren is moeilijk, 
maar je kan proberen om hun woorden in een genuanceerdere versie samen te 
vatten.

Blaaskaak-type: verhaaltjesvertellers. Bestuursleden die lange verhalen ophan-
gen maar moeilijk de essentie kunnen weergeven, kan je vragen om hun mening 
puntsgewijs mee te delen, of je kan zelf hun zegje samenvatten.

3.8 Tips voor deelname aan een evaluatie

Meng geen privé-zaken: elementen uit het privé-leven worden niet op een nega-
tieve manier in discussies over het functioneren in de ploeg gebracht (ofschoon 
ze soms wel een invloed kunnen hebben).

Praat over jezelf in de IK-vorm.

Stel geen vragen die geen vragen zijn, geef meteen je mening.

Let op voor voorbarige conclusies.

Laat wat je zegt overeenkomen met wat je doet en laat.

Laat wat je zegt overeenkomen met wat je toont.

Wees duidelijk en concreet.

Vraag enkel wat mogelijk is.

Beloof enkel wat je kan nakomen.

Blijf bij het onderwerp.

Maak je zinnen af en laat de ander dat ook doen.

Leer een neen aanvaarden, een vraag is nu eenmaal een vraag.

Sla niet onder de gordel.

Betrek de ander(en) door er naar te kijken.

Een ja-maar is neen en met een neen-maar geef je aan dat je niet akkoord 
bent… je zegt dit beter meteen.

Beoordeel gedrag, niet persoon

Zorg voor een gunstig gespreksklimaat.

•

•

•

•

•
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4 Ertegenaan

Blijkt een deel van de werking negatief te zijn geëvalueerd, dan wordt de volgende 
stap: de werking bijsturen. Voor de zwakke kanten van de werking zoekt de groep 
naar sterke alternatieven. Bijvoorbeeld een takenoverzicht maken, een plannings-
overzicht schrijven, een bestuursreglement opstellen, een agenda opstellen met 
daarin het tijdstip waarop de bestuursleden er moeten zijn, … .  

Om ervoor te zorgen dat de plannen gerealiseerd worden, is het goed om regelma-
tig terug te blikken op de goede voornemens die werden gemaakt bij de evaluatie 
en om na te gaan in hoeverre de vooropgestelde doelstellingen zijn bereikt. Wan-
neer deze niet of onvoldoende zijn bereikt, moet er worden bijgestuurd. 

Concreet betekent dat: 

Voor dingen waarrond nog niets gebeurde: duidelijke afspraken maken wie wat 
wanneer doet.

Voor dingen waarrond al iets gebeurde, maar waarbij het gewenste resultaat 
nog niet werd bereikt: onderzoeken waar het fout liep en aan de hand daarvan 
op zoek gaan naar een alternatieve aanpak (weer: wie? wat? wanneer?).

Voor dingen die lukken: de ingeslagen weg blijven volgen.

 
Vergeet ook niet nieuwe leefregels en afspraken aan te vullen in je huishoudelijk 
reglement!

•

•

•
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5 Enkele weetjes

5.1 Johari-model

Je beseft zelf niet altijd hoe je overkomt in een gesprek. En soms geeft iemand 
een heel andere indruk dan welke hij/zij bedoelt te geven. Het grafische Johari- 
model verduidelijkt de veranderingen in hoe iemand zichzelf ziet en hoe hij/zij gezien 
wordt.

Iedere persoon wordt gekenmerkt door 4 gebieden, afgebakend door de wijzen van 
zelfkennis en kennis door de anderen.

 
Gedragsgebieden

 
ZELF

 
Bekend aan mezelf

 
Onbekend aan mezelf

A 
N 
D 
E 
R 
E 
 
E 
N

Bekend aan  
andere

�
Vrije ruimte  
publieke zelf

�
Blinde vlek

Onbekend aan 
andere

2
Privé persoon  
geheime zelf

�
Onbekend  

onbewust zelf

Kwadrant �: 
is het gebied gekend door jezelf en de anderen. Je gewone publieke zelf, wat je 
dagelijks doet en hoe je ook overkomt bij de anderen.

Kwadrant 2: 
is dat gedeelte van je gedrag dat je zelf weet maar dat je niet deelt met de  
anderen. Dit is voor hen onzichtbaar. Je houdt dit bewust verborgen.

Kwadrant �: 
is de blinde vlek, dat gedeelte van gedrag dat anderen weten, zien maar dat voor 
jezelf niet bewust is. Bijvoorbeeld tics, gewoontes waar je zelf geen rekening 
mee houdt. Hier wordt ook vaak bepaald hoe je over komt.

Kwadrant �:  
dit zijn processen die zich in het onbewuste afspelen, die niet gekend zijn door 
jezelf en ook niet door de anderen.

Als je je eigen blinde vlek (hoe anderen jou ervaren zonder dat je die kenmerken 
bij jezelf ziet) kan verkleinen, dan krijg je een beter zicht op jezelf en kan je ook de 
reacties van anderen ten opzichte van jezelf beter begrijpen. Om dat te bereiken, 
moeten je gesprekspartners bruikbare feedback leveren. Wil je zelf dat je gespreks-
partners een beter zicht op jouw persoon krijgen, dan doe je dat door jezelf uit te 
drukken, namelijk door je gevoelens en verlangens ter sprake te brengen. 

•

•

•

•



Wegwijs   •   Map 2   •   Evalueren   •   Joepie de Groepie

 - 29 -

5.2 Axioma’s van Watzlavic

Om te besluiten, geven we je nog de vijf axioma’s van communicatie mee, die 
Watzlavic heeft neergeschreven. Ze kunnen als leidraad dienen voor je eigen  
houding bij spanningen en conflicten in het bestuur, maar ook buiten het KLJ- 
gebeuren. 

Je kan niet niet communiceren. M.a.w. je bent altijd bezig met een bood-
schap over te brengen. Ook al doe je niets, is dit eveneens een boodschap voor  
anderen!

Mensen beïnvloeden met woorden en vooral zonder woorden. Mensen  
gebruiken verbale en non-verbale communicatie (= lichaamstaal).

Wat ik bedoel is niet persé waar voor de ander. Ieder heeft zijn eigen 
waarheid, wat ik voor waar aanneem is niet altijd waar voor jou.

Als ik wat zeg, zeg ik iets over hoe ik wil dat de ander met mij omgaat. 
Door de inhoud van mijn boodschap of de manier waarop ik mijn boodschap 
breng, zeg ik iets over hoe ik de verhouding tussen mij en de ander zie. Zo zal 
ik anders spreken tegen mijn vriend of vriendin dan tegen mijn baas.

Wie heeft het voor het zeggen en wie laat het voor het zeggen hebben. 
M.a.w. er zijn leiders en volgers. Sommigen nemen automatisch het initiatief en  
anderen wachten af.

�.

2.

�.

�.

�.
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In dit deel vind je uitgewerkte methodieken voor een evaluatie van je afdelings- of 
gewestbestuur.

Een eerste onderdeel (hoofdstuk 7) zet je op weg om de takenpakketten van de 
verschillende leden van een bestuur te bespreken. We overlopen de taakverdeling 
op zich en bepalen de moeilijke momenten voor de leiding. 

Een tweede en meer uitvoerig onderdeel (hoofdstuk 8) biedt methodieken om de 
werking van je bestuur te evalueren. Je kan er je keuze maken uit cartoons, invul-
tekeningen, de bestuurs-black box, zintuigen-black box, kwartetspel, de kauwgom-
roos en nog andere kleinere methodieken. 

Maar eerst nog enkele tips vooraleer je eraan begint (‘bezint eer ge begint’): 

Ter voorbereiding van de evaluatie bespreek je met de groep of je een buiten-
staander (volwassenbegeleider of vrijgestelde) vraagt voor de gespreksleiding 
of niet. 

Vergeet niet om op voorhand de deelnemers de bedoeling van de evaluatie  
duidelijk te maken: leren uit fouten voor een nog betere werking in de toe-
komst. Moedig hen aan om dingen die worden gezegd, niet persoonlijk op te 
nemen (gedrag wordt geëvalueerd, personen niet!). 

Voorzie in het programma voldoende ruimte na de evaluatie voor persoonlijke 
reflectie en aandacht voor de groepsgeest. 

•

•

•

DEEL 2 
 

Methodieken  
voor een ploegevaluatie
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De tien geboden van evalueren:

Heel serieus en toch plezant

Schuif nooit problemen aan de kant!

Respecteer elkaars mening

Oprechtheid is de beste heling

Nonsenskritiek vangt enkel bot

Vlieg elkaar niet naar de strot

Vliegensvlug is ondermaats

Kies steeds de juiste tijd en plaats

Na een activiteit of om het even

Evalueren doet de groep herleven!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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6 Evaluatie van de takenpakketten in een bestuur

De bestuursploeg is de motor van de KLJ afdeling. Zij zorgt ervoor dat al het nodige 
gedaan wordt om de afdeling optimaal te laten draaien.

In een bestuursploeg neemt iedereen een deeltje van het werk op zich en heeft 
ieder zowat zijn/haar eigen specifieke verantwoordelijkheden.

Om de taakverdeling te evalueren kan je kijken naar:

1.  De verdeling van de taken onder de verschillende bestuursleden

2.  De moeilijke momenten voor de leiding

6.1 Evaluatie van de taakverdeling

 Werkwijze:

In het rooster op de volgende pagina staan heel wat functies en taken opgesomd die 
mogelijk ook in jouw bestuursploeg tot het pakket van verantwoordelijkheden van 
één van je bestuursleden behoren (als een taak ontbreekt, kan je die natuurlijk zelf 
gewoon toevoegen). Bovenaan is ruimte voorzien om de namen van de bestuurs- 
leden te noteren. Zodra je dat gedaan hebt, hoef je alleen nog maar kruisjes te  
zetten om te zien hoe de taken bij jullie verdeeld zijn.

 Bespreking:

Zijn de taken een beetje evenredig verdeeld? Zijn er bestuursleden met een te groot 
pakket verantwoordelijkheden? Zijn er anderen (vrijwel) zonder taken? Moeten er 
geen taken overgedragen worden? Werkt iedereen volgend jaar mee? Wie gaat de 
taken van de afzwaaiers overnemen?

6.2 Bestuurssteekkaart

 Werkwijze:

Twee pagina’s verder vind je de bestuurssteekkaart. Deze geef je rond op de  
vergadering. Iedereen arceert voor zichzelf wanneer hij/zij het moeilijk heeft om 
tijd vrij te maken voor KLJ.

Aan de hand van deze gegevens kan je op zoek gaan naar een ideaal vergader- 
moment voor je bestuur en kan je vooraf moeilijke periodes in het jaar zien  
aankomen. Hiermee rekening houden, is de boodschap.
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 Bespreking:

Moeilijke weekmomenten: 

Kan iedereen zich voldoende vrijmaken voor de bestuursvergaderingen, acti-
viteiten, vergaderingen van allerlei raden waarin jullie vertegenwoordigd zijn? 
Zou een ander vergadermoment beter zijn?
Je kan deze input ook gebruiken om bijvoorbeeld vertegenwoordigingen te  
verdelen binnen je bestuur. Als de parochieraad altijd om maandagavond valt, 
weet je al dat je op zoek moet gaan naar iemand die op maandagavond vrij 
is.

Moeilijke maanden:

Zijn er maanden waarin echt veel bestuursleden het druk hebben? Welke? 
Vormt dit een probleem of kunnen de andere bestuursleden dit opvangen? Zie 
je problemen rijzen wanneer je deze steekkaart vergelijkt met de drukte van 
je afdelingswerking?

•

•
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Functies, taken,  
verantwoordelijken

Namen van de bestuursleden

Hoofdleiding

Gewestbestuur

Jeugdraadslid

Kassier

Afdelingssecretaris

Vertegenwoordiger in ..................

Vertegenwoordiger in ..................

Kampverantwoordelijke

Volwassenbegeleider

Proost

Leiding .................. groep

Leiding .................. groep

Leiding .................. groep

Verantwoordelijke fuif, BBQ, ...

Websiteverantwoordelijke

Sportverantwoordelijke

LVG verantwoordelijke

DLO verantwoordelijke

Volksdansverantwoordelijke

Lokaalverantwoordelijke

Redactie tijdschrift

Verantwoordelijke uitnodigingen

EHBO verantwoordelijke

Drankverantwoordelijke

Materiaalverantwoordelijke

Bestuursanimatieverantwoordelijke

Stagebegeleider nieuwe bestuurs-
leden

Bestuurslid

Andere verantwoordelijken

Andere verantwoordelijken
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BESTUURSSTEEKKAART
Moeilijke 
dagen BL

maand 
AV

dinsd  
AV

woensd 
NM

woensd 
AV

donderd 
AV

vrijd  
AV

zaterd 
ochtend

zaterd 
NM

zaterd 
AV

zondag 
ochtend

zondag 
NM

zondag 
AV

Moeilijke 
dagen BL

maand 
AV

dinsd 
AV

woensd 
NM

woensd 
AV

donderd 
AV

vrijd 
AV

zaterd 
ochtend

zaterd 
NM

zaterd 
AV

zondag 
ochtend

zondag 
NM

zondag 
AV



Wegwijs   •   Map 2   •   Evalueren   •   Joepie de Groepie

 - �� -

7 Evaluatie van de werking van je bestuur

Het is niet omdat de taakverdeling binnen je bestuur goed zit, dat je afdeling ook 
goed zal draaien. Er kunnen hier en daar (al dan niet ernstige) wrijvingen ontstaan. 
Deze (on)uitgesproken laten, leidt alleen maar tot erger. Hier worden dan ook  
verschillende mogelijke technieken aangebracht om de werking van je bestuur en 
de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende bestuursleden aan het licht te 
brengen. 

7.1 Cartoons over de relaties binnen je bestuur

 Werkwijze:

De cartoons worden gekopieerd voor ieder bestuurslid. Ieder zoekt individueel de 
meest toepasselijke tekening om de werking van het bestuur te illustreren (vb. 
komen en gaan de mensen zonder te verwittigen dan kan het duivenkot gekozen 
worden).

 Bespreking:

Welke cartoons worden gekozen? Waarom? Zijn er aandachtspunten waar we  
moeten aan werken?
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Hoe zie ik het bestuur?

1. Als een orkest waar ieder volgens 
eigen mogelijkheden een instrument 
bespeelt.

2. Als een kroost eendjes die altijd van 
de moeder eend volgen?

3. Als een stel roeiers samen aan de 
riemen?

4. Als een eeuwigdurend tornooi voor 
eeuwige touwtrekkers?
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5. Als de fanatieke supportsclub voor 
de sterke eenzame fietser die krom 
over zijn stuur hangt.

6. Als een wie met geiten die elk hun 
eigen cirkeltje gras leegvreten.

7. Als een duivenkot  waar duiven al-
tijd binnen- en buiten vliegen en waar 
het kot de enige eenheid vormt.

8. Als een klas waar de ouderen de 
jongeren steeds de les lezen?
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7.2 Zit het snor in ons bestuur?

 Werkwijze:

De tekening op de pagina 34 wordt aan ieder bestuurslid bezorgd en ieder vult  
kernachtig zijn antwoord in in de daartoe bestemde vakjes. 

 Bespreking:

De bespreking wordt best wat voorbereid door de ingevulde bladen op voorhand te 
verzamelen en er de belangrijkste opmerkingen uit te verzamelen. De belangrijkste 
opmerkingen worden punt voor punt overlopen en er wordt gezocht naar mogelijke 
afspraken, een consensus om de situatie te verbeteren. Voor sommige opmerkingen 
kunnen onmiddellijk oplossingen gevonden worden. Andere vragen een meer uit- 
gebreide bespreking. Eventueel kunnen sommige punten uitgesteld worden naar 
een volgende bestuursvergadering. Let er dan wel op dat van uitstel geen afstel 
komt!
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Invultekening:

Geen haar op je hoofd dat eraan 
denkt om ...

Wat zou je graag zien?

Waar halen we onze neus voor op?

Wat heb je altijd al willen zeggen, 
maar nooit gedurfd?

Dragen we KLJ voldoende in ons hart?

Wat ligt er op je maag?

Wat hebben we goed in de hand?  
Wat niet?

Waar gaan we met ons bestuur werk 
van maken?

Waar steunt het bestuur op? Wat vind je tof?  Wat 
doet je knieën knikken?
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7.3 Tekening: het voetbalveld en de boom

‘Het voetbalveld’ en ‘De boom’ zijn tekeningen die je bij evaluaties op verschillende 
manieren kan gebruiken.

 Herken je jezelf ?

Wat is jouw positie binnen het bestuur, de ledengroep …?

Vind je jezelf terug op de tekening? 

Waarom kies je voor jezelf dat figuurtje? 

Wat heeft die andere gemeenschappelijk met de tekening?

Een gesprek waarin sommige mensen achtergronden bij hun gedrag kunnen verdui-
delijken en waaruit aandachtspunten naar voor kunnen geschoven worden,  kan een 
bijzonder verhelderend gesprek worden.

 Herken je anderen?

Je kan deze techniek ook gebruiken om te laten weten hoe de anderen van de groep 
bij jou overkomen (wat niet steeds hetzelfde is als de manier waarop ze denken dat 
ze overkomen). Hiervoor heb je wel een projectie (overhead, beamer, overteke-
nen…) van de tekening op een grote, witte muur nodig.

Je gaat als volgt te werk:

Elke deelnemer krijgt evenveel post-it’jes als er andere deelnemers zijn (dus 
ééntje minder dan het totaal aantal bestuursleden).

Aan de kant van de kleefstrook schrijf je per blaadje de naam van een ander 
lid van de bestuursploeg (je hebt dus van elk lid, behalve jezelf natuurlijk een 
plakkertje met zijn/haar naam op).

Nu plak je al je plakkertjes bij de mannetjes op de (projectie van de) teke-
ning.

Als iedereen dat gedaan heeft, kunnen de namen bij de figuurtjes worden over-
lopen. Als een bepaalde naam regelmatig terug komt bij een bepaald figuurtje 
wil dit zeggen dat de kenmerken van deze persoon redelijk overeen komen met 
de kenmerken van het figuurtje dat is weergegeven.

Je zal merken dat niet iedereen de figuurtje op dezelfde manier interpreteert. Hier-
onder geven we je gewoon enkele voorbeelden van de tekening ‘Het voetbalveld’, 
zodat je ziet hoe je de tekeningen kan interpreteren:

Supporter (kwaad) roepend: iemand die altijd wel veel dingen op te merken 
heeft, maar zelf niets doet.

Niet geïnteresseerde supporter (met rug naar het spel gekeerd): staat hele-
maal buiten de actieve werking van de afdeling.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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2 niet-geïnteresseerde supporters: niet geïnteresseerd, kijken ernaar, doen zelf 
niets.

Reservespeler: iemand die klaar is om te helpen, waarop je kan rekenen  
wanneer het nodig is.

Spelers onder de douche: hebben hun werk al gehad, en laten het spel nu over 
aan de opvolgers.

Vlindervanger, speler die zit en lachende speler: deze personen huppelen een 
beetje rond in de afdeling, maar zijn eigenlijk niet bezig met de afdelings- 
werking. (Misschien brengen ze wel sfeer in de groep, wat natuurlijk ook  
belangrijk is!)

Personen in de kleedkamers: zij zeggen wel betrokken te zijn met de afdelings-
werking, maar eigenlijk zijn ze er helemaal niet mee bezig.

Keeper: iemand die de afdeling probeert recht te houden in moeilijke tijden. 

Scorende speler: iemand die gaat voor de afdelingswerking, hij/zij heeft meest-
al goede ideeën, werkt goed uit, kan goed om met de leden,…

Booskijker: iemand die altijd commentaar heeft op alles wat werkt binnen de 
afdeling. Dit werkt soms wat tegen op de overige leden van de groep.

Gewonde: probeert toch nog mee te helpen aan de afdelingswerking, zij het 
met beperkte mogelijkheden (weinig tijd, beperkte fysieke mogelijkheden, …).

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Wegwijs   •   Map 2   •   Evalueren   •   Joepie de Groepie

 - �� -

Tekening ‘Het voetbalveld’
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Tekening ‘De boom’
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7.4 Bestuurs-black box

Op een speelse manier komt iedereen te weten wat men van hem/haar binnen de 
leidingsploeg denkt.

 Benodigdheden

Envelopjes met vragen die peilen naar het gedrag en/of het karakter van  
iemand. 

Voorbeeldvragen:
Wie is het meest tolerant?
Wie kan het beste overweg met een bepaalde leeftijdsgroep? 
Wie is een harde werker? 
Wie doet niets? 
Wie is de luidste van heel de groep?
Met wie zou je wel eens van taak willen wisselen?
Op wie kan je altijd rekenen?
Wie is er steeds te laat op de vergadering?
Wie brengt de meest originele ideeën aan?
Wie zal de langste carrière in het bestuur maken?
Wie zorgt ervoor dat we af en toe aan de K in KLJ denken?
Wie is altijd aanwezig als hij of zij kan?
Wie zal nooit kritiek geven op medeleiding als er leden bij zijn?
Wie kan er goed ledenactiviteiten voorbereiden?
Wie zal steeds naar een consensus zoeken bij conflicten?
Wie zorgt ervoor dat de bestuursploeg een groep vormt?
Wie entertaint de leden tijdens de dode (kamp)momenten?
Wie heeft het vaak moeilijk om studies (of werk) met KLJ te combineren?
Wie vergeet vaak de taken die hij/zij moet uitvoeren?
Wie kan de –12’ers zeer goed boeien?
Wie is de meest populaire leider/leidster bij de 16-jarige meisjes/ 
jongens?
Welke leider/leidster heeft de meest dictatoriale trekjes?
Wie wordt lastig als hij/zij moe is?
Wie is steeds als eerste uit de veren op kamp?
Wie zorgt er al eens voor de verkeerde datum op de uitnodiging?

Je kan deze vragen aanpassen aan de problemen binnen je groep. Zo worden zeker 
deze problemen aan het licht gebracht. Let op: Dit kan leiden tot (hevige) discus-
sies.

Stemkaartjes: Kleine kaartjes met daarop de namen van de bestuursleden 
(voor elke naam moet je een 50-tal briefjes voorzien).

Drie grote fiches per deelnemer, een fiche met een , een fiche met een  en 
een fiche met een  erop (zie bijlage 1).

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
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 Spelverloop

1. stemmen

2. voorspellen van de uitslag

3. tellen van de stemmen

�.  Het stemmen

Iedere speler heeft een envelop met een vraag erop. Die vraag lees je in stilte voor 
jezelf. Je beantwoordt een vraag door een keuze te maken uit je medespelers. Op 
wie heeft de vraag het meest betrekking? Als je jouw keuze bepaald hebt, dan stop 
je die naam in de envelop. Op elke vraag mag je twee stemmen uitbrengen: twee 
dezelfde stemmen op één persoon (indien die persoon heel sterk beantwoordt aan 
de vraag) of twee verschillende op twee personen (indien beide personen quasi 
evenveel beantwoorden aan de vraag).
Je mag nooit je eigen naam in de envelop stoppen!

De charme van het spel vloeit voor een belangrijk deel voort uit het geheim blijven 
van de stem. Dus, de spelers mogen nooit in de envelop gluren!

Als iedereen twee stemkaartjes in de envelop heeft gestopt, geeft iedereen zijn/
haar envelop door aan de linkerbuurman. Alle spelers brengen nu hun stemmen 
uit op de nieuwe vraag die nu voor hen ligt. Vervolgens worden de omslagen terug 
doorgeschoven. De envelopjes gaan rond totdat iedereen alle vragen die circuleren 
heeft beantwoord. Aansluitend wordt er gestart met de tweede fase van het spel.

2. Het voorspellen van de uitslag

Iedere speler heeft nu op iedere vraag twee stemmen uitgebracht. De eerste speler 
leest de vraag die op zijn/haar envelop staat (maar laat de envelop voorlopig nog 
gesloten). Vervolgens moet iedereen voorspellen hoe vaak op hem/haar gestemd is. 
Deze voorspelling gebeurt door middel van de grote spelfiches.

  fiche: Deze kaart leg je op tafel als je denkt dat jouw naam het meest in de 
omslag zit. Als twee namen er even vaak inzitten en beide de hoogste score 
halen geldt dit als een foute gok.

  fiche: Deze kaart neem je als je denkt dat je naam er wel inzit maar zeker 
niet als meeste.

  fiche: Deze kaart gebruik je als je denkt dat je naam niet in de omslag zit.

Als iedereen zijn/haar voorspelling gedaan heeft, volgt de volgende ronde.

•

•

•
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�. Het tellen van de stemmen

De envelop van de behandelde vraag gaat nu open en de stemmen worden geteld.

Hoe is er voorspeld? Goede voorspellingen worden als volgt beloond:

 Drie punten als je voorspelling dat je er het meest inzit inderdaad is  
    uitgekomen ( fiche)

 Eén punt als je voorspelling dat je er wel inzit maar zeker niet het meest is 
    uitgekomen ( fiche)

 Drie punten als je voorspelling dat je er niet inzit inderdaad is uitgekomen 
    ( fiche)

 Nul punten voor iedere foute voorspelling

Als de vraag overlopen is en alle enveloppen opnieuw leeg zijn kan je iedereen een 
nieuwe omslag geven. Het spel gaat door tot alle geselecteerde vragen behandeld 
zijn.

De punten worden samengeteld. De winnaar heeft het meeste zelfkennis.

�. Nabespreking

Uit de antwoorden kan wat informatie over de verschillende personen gefilterd  
worden. Als de antwoorden op een vraag erg variabel zijn (bijna elke naam komt 
wel eens voor in de antwoorden) dan duidt dit erop dat er niet echt één persoon 
aan dat kenmerk voldoet. Iedereen heeft wel zijn/haar goede en slechte kanten en 
dagen.
Als op een vraag echter steeds dezelfde naam (namen) terugkomt, duidt dat erop 
dat deze persoon (personen) echt wel aan deze vraag voldoet. Als dat een positief 
iets is (vb. Wie is een harde werker?), geldt dat als een bevestiging van hun inzet. 
(Opgelet: Er valt niet noodzakelijk uit af te leiden dat de andere bestuursleden lui 
zijn en niet werken!) Als de vraag een minder goede kwaliteit beoogde (vb. Wie is 
er lui?) en hierop komt steeds dezelfde naam terug, dan kan hieruit worden afgeleid 
dat deze persoon in de ogen van de anderen als lui overkomt. (Opmerking: Het is 
steeds belangrijk deze personen de kans op een weerwoord te geven. Er kunnen 
immers (onbekende) onderliggende redenen zijn waarom deze persoon geen harde 
werker is.)

Dit spel kan voor een woordenwisseling zorgen. Druk erop dat het in de eerste 
plaats een spel is. Toch schept het mogelijkheden om bepaalde ‘gevoeligheden’ aan 
het licht te brengen. Wie vragen heeft bij een bepaalde stemuitslag, moet de kans 
krijgen om uitleg te vragen. Spreek vooraf zeker af dat één iemand bij discussie 
duidelijk als gespreksleider fungeert.

 

•
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7.5 Zintuigen-blackbox

De werkwijze van de gewone ‘Black Box’ wordt integraal overgenomen, maar we 
gaan hier werken met zintuigen als onderwerp: een andere methode om de groep 
beter te leren kennen en in te schatten hoe anderen je zien.

De benodigdheden en het spelverloop kan lezen bij ‘Bestuurs-blackbox’. Enkel de 
vragen voor deze ‘Zintuigen-blackbox’ zijn anders:

Wie kijkt er door een roze bril?
Wie bezit er een zesde zintuig?
Wie mag er mee naar de sauna?
Wie mag er voor jou koken?
Wie raakt makkelijk verwonderd door kleine dingen?
In wiens vel wil je wel eens een dag zitten?
Er ligt iets op je maag: wie wordt jouw luisterend oor?
Wie heeft er al stevig geproefd van het leven?
Wie is voor jou de hardste bolster met de zachtste pit?
Je ligt in het ziekenhuis. Wie laat er het eerst iets van zich horen?
Het is niet altijd leuk iemands verhaal te horen. Naar wie luister jij het liefst?
Wie merkt als eerste op dat iemand in de groep zich wat minder voelt?
Wie geeft je als eerste een schouderklop?
Wie zou je een extra zintuig willen geven?
Je moet naaktfoto’s nemen. Wie mag poseren?
Wie ruikt het lekkerst?
Van wie wil je een stevige knuffel als je het wat moeilijker hebt?
Je moet twee maand kamperen op een onbewoond eiland. Wie mag er mee?
Wie gebruikt zijn/haar zintuigen het sterkst?
Wie heeft een neus voor de laatste nieuwtjes?
Op kamp ontbreekt iemand aan het ontbijt. Wie heeft dit als eerste opge-
merkt?
Wie heeft ‘een goede smaak’?
Wie durft er wel eens met de ellebogen werken?
Wie is de gevoeligste?
Wie ziet de toekomst meestal somber tegemoet?
Wie komt er met de sterkste verhalen aandraven?
Met wie wil jij wel eens een avondje op stap om lekker te kletsen?
Wie wil er gezien worden?
Wie raakt het snelst geïrriteerd als je niet naar hem/haar luistert?
Wie ziet er op zondagmorgen het slechtst uit?
Wie is er als eerste uit de veren?

Opmerking: Om er zeker van te zijn dat iedereen onder een bepaalde vraag  
hetzelfde verstaat, is het handig de vragen met heel de groep op voorhand te  
overlopen en te verduidelijken. Hierdoor worden onnodige discussies vermeden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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7.6 Kwartet spelen om je groepswerking te evalueren

 Werkwijze:

Maak voor iedereen 12 kaartjes met 12 onderdelen van de groepswerking op:

Beslissingen nemen

Organisatie (manier van werken)

Relatie met andere KLJ-groepen, het gewest, de provincie

Sfeer en relaties onder de leiding

Kamp

Relaties tussen de verschillende leeftijdsgroepen

Relatie tussen de leiding en de volwassenbegeleider

Relatie met de parochie, school, gemeente, jeugdraad, …

Bestuursvergaderingen

Relatie met de ouders

Financiën

Activiteiten

Overloop samen met de rest van het bestuur de 12 onderwerpen. Zijn ze duidelijk? 
Verstaat iedereen er hetzelfde onder?

Elke deelnemer kiest uit zijn/haar set 6 kaarten die hij/zij het belangrijkste vindt 
(waar hij/zij wel eens over wil praten). Zes facetten van de werking waar volgens 
hem/haar een probleem, een tekort bestaat. Of waar hij/zij iets over kwijt wil. Hij/
zij schrijft dan ook zijn/haar concrete opmerkingen bij op het kaartje.

Iedereen zet zich nu in een kring en probeert kwartetten te vormen. (Een kwartet 
zijn vier kaarten van eenzelfde onderwerp, bijvoorbeeld 4 kaarten ‘relatie met de 
ouders’.) Dit gebeurt door kaarten door te geven. Op een willekeurige plaats in de 
kring wordt een extra kaart in het spel gebracht. Speler X heeft nu 7 kaarten in 
plaats van 6 en geeft er één door aan speler Y naast hem/haar. Die geeft er op zijn 
/haar beurt één door aan speler Z naast hem, enzovoort.

Je geeft natuurlijk niet eender welke kaart weg. De bedoeling is immers dat ieder-
een probeert die kwartetten te vormen die voor hem/haar werkelijk van belang zijn, 
waarover hij/zij werkelijk iets kwijt wil.

 Opmerkingen: 

Wanneer er meer dan 15 deelnemers zijn, kan je best op twee plaatsen in 
de kring een extra kaart inbrengen. Anders komen de kwartetten te traag tot 
stand. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

•
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Het kan voorkomen dat een deelnemer, omdat er van dat onderwerp 
te weinig kaarten in omloop zijn, moeilijk of helemaal geen kwartetten  
gevormd krijgt. Dit betekent dat weinig deelnemers daar een probleem in 
zien. Dit mag echter geen reden zijn om het kwartet op te geven, integendeel.  
Misschien merkt dat ene bestuurslid wel een probleem op dat de meeste 
anderen niet zien. Het kan natuurlijk ook zijn dat velen er een kwartet van 
willen vormen en dus hun kaarten van dat onderwerp blijven houden. 
Een hulpmiddeltje kan zijn: één of meerdere blanco-kaarten in het spel  
brengen. De blanco-kaarten gelden dan als volwaardige speelkaarten. Wie nog 
een onvolledig kwartet in de hand houdt en dat toch nog wenst af te leggen, 
kan het met een blanco-kaart compleet maken.

 Bespreking:

Telkens iemand een kwartet in de hand heeft, wordt het doorgeefspel even onder-
broken. De speler die zijn/haar kwartet aflegt, leest de aanmerkingen op zijn/haar 
vier kaarten hardop voor. De schrijvers kunnen hun aanmerking eventueel kort 
toelichten. Tevens mag de aflegger zijn/haar persoonlijke mening over het thema 
toelichten. Het is aan de rest van de leiding om te zeggen of ze hier al dan niet 
mee akkoord gaan. Er mag gediscussieerd worden. De belangrijkste opmerkingen 
worden genoteerd.
Na het gesprek worden de resterende kaarten met dit onderwerp bij elkaar  
genomen. Ze worden nog voorgelezen en opzij gelegd.
Daarna wordt het spel opnieuw hervat, tot alle onderwerpen aan de beurt zijn  
geweest.

Stel met de opmerkingen die gegeven zijn, samen een plan op. Welke zijn de  
voornaamste groepsnoden? Wat hebben we in onze groep meer of minder nodig? 
Wat gaan we hier concreet aan doen?

7.7 Team feedback

 Werkwijze:

Via deze methodiek proberen we feedback te geven en te ontvangen binnen de 
bestuursploeg. We maken gebruik van de kwaliteitenkaartjes. Dit zijn kaarten met 
een bepaalde kwaliteit op genoteerd. Je kan deze zelf maken door de bijlage 1 te 
kopiëren en uit te knippen.

Het stapeltje kwaliteitenkaartjes ligt omgekeerd op tafel. Telkens wordt de bovenste 
kaart omgedraaid en denkt iedereen na over de vragen: ‘Vind ik deze kwaliteit type-
rend voor één van mijn medeleid(st)ers of voor mijzelf? Zo ja, op wie is de kwaliteit 
het meest van toepassing en waarom?’. 

De antwoorden worden uitgewisseld en je probeert het met elkaar eens te worden. 
Het bestuurslid die de kaart krijgt toegewezen, legt deze open voor zich op de tafel. 
De kaarten die op geen van de bestuursleden van toepassing zijn, worden op een 
apart stapeltje gelegd.

•
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 Bespreking:

Niet iedereen zal altijd meteen akkoord gaan met het toewijzen van een kwaliteit. 
Tracht dus duidelijk uit te leggen waarom jij die bepaalde kwaliteit aan iemand zou 
linken. Er mag zeker over gediscussieerd worden. Probeer wel tot een akkoord te 
komen. Als iemand een kaart krijgt, mag deze persoon vertellen of hij/zij de kwali-
teit wel of niet herkent in zichzelf.

Volgende vragen helpen je om het groepsresultaat te bespreken:

Welke kwaliteiten zijn oververtegenwoordigd? Wat is het effect ervan?

Welke kwaliteiten die nodig zijn, zijn ondervertegenwoordigd of ontbreken? Wat 
is het effect ervan?

Wat kunnen we doen om dit op te vangen?

 Opmerking:

Indien de ploeg ervoor openstaat, kunnen ook vervormingskaartjes toegevoegd 
worden. Dit zijn minder goede eigen-
schappen die personen kunnen bezitten. 
Je vindt een overzicht op pagina 58.

Voeg dan ook onderstaande vraag toe bij 
de bespreking van het groepsresultaat:

Wat zijn de effecten van de meest 
voorkomende vervormingen op het 
functioneren van de groep?

Wat kunnen we hieraan doen om de 
groep opnieuw optimaal te laten functionneren.

 Variant:

Leg alle kaarten (kwaliteiten en/of vervormingen) op een stapeltje. Ieder bestuurs-
lid ontvangt om beurt willekeurig 3 kaarten. Het is de bedoeling om één van deze 
kaarten toe te wijzen aan een medeleid(st)er. Hierbij geef je ook een korte toelich-
ting. De overige twee kaarten worden onderin het stapeltje gelegd. De ontvanger 
geeft aan of hij/zij zichzelf wel of niet herkent in de kaart die hem/haar wordt  
toebedeeld.

 

•

•

•

•

•
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7.8 Vastleggen van groepsnormen ter verbetering van  
 de groepssfeer

 Werkwijze:

In deze methodiek gaat het om het opstellen van een profiel van hoe we willen 
omgaan met elkaar in de bestuursploeg. Om op die manier het groepsklimaat, de 
groepssfeer, te verbeteren.

We maken gebruik van de kwaliteitenkaarten. Deze kan je zelf maken door de  
bijlage 1 op pagina 57 te kopiëren en uit te knippen.

De bestuursploeg wordt verdeeld in groepjes van 3 of 4 personen. De kaarten  
worden open op tafel gelegd. Ieder kiest voor zichzelf 6 kwaliteiten uit. Je doet dit 
op basis van de vraag: hoe vind ik dat bestuursleden zich zouden moeten gedragen, 
zodat de groepssfeer voor mij prettig zou zijn? De gekozen kwaliteiten zijn dus jouw 
groepsnormen. De kwaliteiten die door niemand gekozen werden, worden aan de 
kant gelegd.

 Bespreking:

Iedereen vertelt zijn/haar gekozen kwaliteiten (= groepsnormen) in de kleine groep-
jes aan elkaar. Geef hierbij ook uitleg over je keuze. Kwaliteiten die in het groepje 
het meeste terugkomen, worden al opzij gelegd. Vervolgens probeert de groep tot 
een akkoord te komen over welke gekozen kwaliteiten er nog belangrijk zijn voor de 
groepssfeer. Kaarten met kwaliteiten die uit de boot vallen, worden verwijderd. Doe 
dit tot er 4 kwaliteiten overblijven.

Elk subgroepje presenteert hun keuze aan de rest van de groep. Overeenkomsten 
en verschillen tussen de groepjes worden besproken. Probeer nu met de hele groep 
tot een overeenkomst te komen i.v.m. een aantal kwaliteiten. De gekozen kwalitei-
ten vormen nu een ‘gedragscode’ binnen de groep. Ga na of elk bestuurslid het ziet 
zitten om zich hieraan te houden.

7.9 Evaluatiemethodieken rond teamwerking

 Werkwijze:

In het lokaal hangen van links naar rechts tekeningen die verschillende weertypes 
voorstellen: zonnig, kleine wolkjes aan de lucht, zwaarder bewolkt, hier en daar een 
drupje regen, bewolkt, wolken met regen en hagel, zware onweerswolken, donder 
en bliksem (zie bijlage 2). 

Ieder bestuurslid krijgt een post-it met daarop een stelling in verband met de  
afdelingswerking. Het is nu de bedoeling dat per vraag ieder bestuurslid zijn/haar 
post-it kleeft bij het type van weer dat volgens hem/haar bij die vraag past. ‘zon’ 
is daarbij uiteraard uiterst positief en dus volledig akkoord. ‘zware onweerswolken’ 
betekent zeer negatief en dus absoluut niet akkoord. Er kan uiteraard ook tussenin 
gekozen worden.
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 Bespreking:

Na elke vraag worden de resultaten in groep besproken. Waarom hangt iemand 
deze stelling bij de zon en iemand anders bij regendruppels?

Bespreek zeker niet alleen de negatieve zaken, maar ook de positieve. Ook hier valt 
veel uit te leren.

 Mogelijke stellingen:

Er is een open sfeer in onze leidingsploeg. Er kan over de nodige zaken gespro-
ken worden, zonder al te veel taboes.

De sfeer in onze ploeg werkt motiverend.

Er heerst een ongelooflijk goede samenwerking in onze ploeg. Iedereen kan op 
elkaars steun rekenen.

Op onze vergaderingen worden nuttige zaken besproken. De inhoud zit dus 
zeker goed.

De aanpak van onze vergaderingen loopt goed. Er zijn voldoende vergaderin-
gen, ze starten tijdig en duren niet te lang.

Afspraken worden binnen de groep gemaakt in overleg en samenspraak.

Er is ruimte voor vernieuwende ideeën en creativiteit in onze afdeling.

Ik heb het gevoel dat ik niet voldoende vrije ruimte heb. Al ons doen en laten 
is vastgelegd in bepaalde afdelingsregels.

Naar mijn gevoel wordt iedereen gewaardeerd voor zijn/haar inzet.

Wij hebben (g)een volwassenbegeleider in onze afdeling en dat is maar goed 
ook.

7.10 Kauwgomroos

In het lokaal worden een aantal schietrozen opgehangen (zie bijlage 3 op pagina 
60). Boven elke roos komt een stelling te hangen. Nu is het de bedoeling te laten 
zien of men het eens is of niet met die stelling. Dit gebeurt aan de hand van de 
plaats waar een kauwgom op de roos gekleefd wordt. Hoe dichter de kauwgom bij 
de roos gekleefd wordt, hoe meer men het eens is met de stelling. Nadat iedereen 
zijn/haar kauwgom heeft kunnen kleven, wordt het resultaat in groep besproken.

De stellingen kunnen ook betrekking hebben op de karaktereigenschappen van  
bepaalde personen. Hierbij is het leuk/spannend als de naam van de persoon op 
voorhand nog niet is ingevuld. Vb. persoon X zet zich helemaal niet in voor de  
afdeling. Nu kan je door loting beslissen welke naam op X geplaatst moet worden.

 

•

•

•

•
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•
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•
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7.11 Muzikale evaluatie

De groep zit samen en iedereen krijgt een blad met een overzicht van verschillende 
liedjes. Hier en daar is ook een woordje uitleg voorzien (voor voorbeelden: zie bij-
lage 4, pagina 61). Vervolgens krijgt iedereen een kwartiertje de tijd om rustig even 
na te denken over hoe hij/zij zich voelt binnen de groep. Vervolgens gaat men aan 
de hand van de lijst met songs na welk liedje het best overeenstemt met het gevoel 
dat men heeft.

Iedereen krijgt de kans om te vertellen welk liedje hij/zij gekozen heeft. Waar nodig 
kan er ruimte zijn voor vragen of reacties. Je kan ook polsen of de anderen de keuze 
van iemand verwacht hadden of eerder verrast zijn. De gespreksleider houdt het 
gesprek steeds goed in de hand. 

Rond een dergelijke evaluatieronde ook duidelijk af en druk het belang uit van in 
een groep te kunnen rekening houden met de gevoelens, opvattingen en meningen 
van iedereen.

Tip: Eventueel kan je ook ieder bestuurslid zelf een lied laten kiezen dat niet nood-
zakelijk op de lijst staat. Misschien kan je zelfs vragen om in voorbereiding de mu-
ziek effectief mee te brengen zodat er telkens een stukje beluisterd kan worden.
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7.12 De tijdslijn

Verdeel de groep in groepjes van 3 à 4 personen. Laat elke groep op een groot  
papier een tijdslijn tekenen en laat hen daarop een werkjaar uitzetten (van septem-
ber tot augustus).

Vervolgens zet elke deelnemer 3 piekmomenten = momenten die positief, leuk,… 
waren (boven de tijdslijn), en 3 dalmomenten = momenten die negatief, verve-
lend,… waren (onder de tijdslijn).
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Nu is het de bedoeling dat elk groepje tot 3 gedeelde piekmomenten en 3 gedeelde 
dalmomenten komt in het werkjaar. Deze 6 momenten omcirkelen zij op hun tijds-
lijn. Als iedereen hiermee klaar is, stellen de groepjes hun tijdslijn voor aan mekaar.  
Laat hen telkens een beetje uitleg geven bij de gekozen momenten.

Volgende vragen kunnen daarbij het gesprek op gang brengen:

Zijn er gemeenschappelijke punten of juist opvallende verschilpunten tussen 
de groepjes?

Begrijpt iedereen de aangehaalde momenten?

Wil er iemand nog graag iets aan toevoegen?

Welke elementen/aandachtspunten kunnen we meenemen naar het volgende 
werkjaar?

•

•

•

•

Kerststerren  
verkoop

Sfeer bij  
kampvoorbereiding

Start van het  
werkjaar

+16 weekend
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7.12 Andere methodieken

Er zijn ook nog een aantal korte techniekjes die kunnen gebruikt worden voor een 
evaluatie van de afdelingswerking. Deze zijn uitermate geschikt om te gebruiken 
tijdens een gewone bestuursvergadering.

 Motivatie

Op bijlage 5, pagina 62 vind je enkele uitspraken. Het zijn stuk voor stuk mogelijke 
redenen om bestuurslid te zijn. Als je nog andere uitspraken belangrijk vindt, schrijf 
ze dan neer in vakje L.

Denk voor jezelf over deze uitspraken na en stel een rangorde op volgens  
eigen herkenbaarheid (nummer ze van 1 tot 10, 1 is de hoofdreden om in het be-
stuur te zitten; 10 is een reden waar je zelfs nog niet bij stil had gestaan). Nadat  
iedereen zijn/haar punten heeft ingevuld, kunnen de papieren in de groep besproken  
worden.

 Rollenspel

Vier personages uit de bestuursploeg (door toeval bepaald) worden door 4  
anderen geïmiteerd. Achteraf mogen de geïmiteerde personen zelf nog aanvullingen of  
verduidelijkingen geven. Je kan het publiek laten raden wie wordt geïmiteerd.

 Streeflijn

Men duidt aan op een blanco grafiek (zie bijlage 6 op pagina 63) hoe men zich 
gevoeld heeft gedurende het voorbije werkjaar. En men probeert uit te zoeken 
waarom. Ieder doet dit voor zich.

 Ik voel me …

Iedere deelnemer krijgt een lijstje met zinnen om te vervolledigen. Deze zinnen 
worden anoniem aangevuld. Als iedereen deze papieren heeft ingevuld, worden ze 
in groep overlopen. 

Mogelijke zinnen zijn:

Ik voel me…

Ik mis…

Ik zou graag willen dat …

Ik ben blij met…

Ik vind het niet leuk dat…

Wat ik zou veranderen is…

Mijn hoogtepunt dit werkjaar was…

Het moeilijkste voor mij was…

Wat me het meest heeft verrast is …

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Niemand luisterde toen …

Ik ben echt blij dat…

Ik wenste dat…

Ik wou dat ik een camera bij had toen…

Ik voelde me gegeneerd toen…

Het heeft me deugd gedaan dat…

Ik apprecieerde het echt dat…

Ik zou de groep graag vertellen dat …

Ik zou graag een oprecht woord van dank willen uitspreken aan … omdat …

 Rode kaart

Iedereen krijgt een rood en een groen blad. Op het groene schrijft men de positieve 
dingen die men in de groep ervaart, op het rode de negatieve dingen. Opnieuw volgt 
een bespreking in groep.

 Open vragen

Ieder van de ploeg bekijkt de concrete impulsen die bijdragen tot de groepsverbon-
denheid en beantwoordt individueel de volgende vragen:

Welk van de impulsen draagt het meest bij tot de groepsverbondenheid?

Welke impulsen dragen niet bij tot de groepsverbondenheid?

Welke andere impulsen zie jij?

Als iedereen dat heeft gedaan worden de antwoorden op grote flappen geschreven 
en volgt er een gesprek.

 Vijf geboden 

Ieder krijgt een blad en schrijft vijf geboden op die hij/zij vindt gelden voor de groep 
(vb ‘Men moet op tijd zijn’, ‘We mogen geen lelijke dingen tegen elkaar zeggen’). 
Nadien geeft men zijn/haar eigen geboden door aan zijn/haar buur. Deze mag er 
twee doorschrappen en er twee in de plaats zetten. Je gaat hiermee door tot ieder 
zijn/haar eigen formulier terug heeft. Je bespreekt wat er over blijft. 

Alternatief: ieder schrijft op een stuk papier 5 geboden die hij/zij zou willen  
opstellen voor deze groep. De papiertjes worden doorgegeven. Iedere deelnemer 
noteert ondertussen eventueel opmerkingen erbij. Nadien praat men over ieders 
wensen die in de gebodsvormen naar voor gekomen zijn. Je besluit met een aantal 
afspraken die men in deze groep wil nakomen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 Sprekers en zwijgers 

We kiezen een gespreksonderwerp waarover iedereen kan meepraten en dat ieder-
een aanspreekt. Ieder krijgt vijf lucifers. Telkens wanneer iemand iets zegt in het 
gesprek, moet hij/zij één lucifer naar het midden van de tafel schuiven (ja en nee 
zijn kosteloos, je moet minstens een volledige zin zeggen). Op die manier krijgen 
zwijgers of stille personen ook de kans om iets te zeggen. Ze worden eigenlijk ook 
min of meer verplicht om deel te nemen aan het gesprek. Ook geeft dit de mogelijk-
heid om de grote praters even het zwijgen op te leggen. 

 Overgangsritueel

Ieder krijgt twee kaartjes in verschillende kleuren. Op het ene schrijf je wat je ach-
ter wilt laten van dit werkjaar, en op het andere wat je mee wilt nemen naar volgend 
werkjaar. Nadien wordt dit in de groep besproken.

 Levend kwartet 

Iedereen schrijft op een papiertje een naam die hij/zij passend vindt voor zichzelf, 
bijvoorbeeld Robin Hood, Tranendal, Vuilnisbak, … Alle papiertjes worden dicht 
gevouwen en door één iemand verzameld.  Vervolgens worden alle namen enkele 
keren voorgelezen. In groepjes van drie beginnen de deelnemers hardop te overleg-
gen wie er schuil gaat achter een naam. Ze zeggen ook waarom ze denken dat die 
persoon deze naam, vb. Robin Hood, draagt. Als overeenstemming is bereikt over 
de identiteit van vb Robin Hood, dan wordt deze persoon uitgenodigd om deel uit 
te maken van dit groepje. Als de identiteit goed is geraden, komt Robin Hood bij 
het groepje zitten. Indien het fout is, doet hij/zij dit niet en mag er nog een keer  
worden geraden. Als er dan nog fout geraden wordt, valt de groep uit en mag de 
groep waarin de vermeende Robin Hood zat, doorgaan met vragen. Het spel is uit 
als alle groepsleden uiteindelijk samen in één grote groep terecht gekomen zijn. 

Variant: Het is niet nodig dat iemand zichzelf omschrijft aan de hand van een figuur. 
Het is ook mogelijk dat op voorhand een aantal willekeurige figuren in de hoed  
gestoken worden. Wanneer de hoed in de kring rondgaat, trekt iedereen een kaart-
je uit de hoed. Vervolgens wordt geprobeerd dit kaartje aan iemand anders van 
de groep toe te kennen. Opnieuw wordt de keuze verklaard aan de ganse groep.  
Degene aan wie het kaartje wordt gegeven, kan uitleg vragen of verduidelijken.

 Wie ben ik? 

Er wordt een stoel geplaatst, zo dat de groepsleden degene die er op gaat zitten in 
het gezicht kunnen zien. Om de beurt gaat een groepslid op de stoel zitten en neemt 
eerst de tijd om daar gewoon een ogenblik te zitten. Daarna vult hij/zij een aantal 
zinnen aan die de begeleider hem/haar aanreikt: 

ik ben …

ik droom …

ik denk …

•

•

•
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ik vrees …

ik weet …

ik geloof …

ik hoop …

 Wie ben ik, denk jij? 

Iedereen krijgt op zijn/haar rug een papier met daarop een van de vragen van de 
vorige techniek. Iedereen wandelt door elkaar en leest de vragen op mekaars rug. 
Je kan je antwoord op deze vragen opschrijven op een post-it’je en dit op het blad 
van de betrokken persoon kleven. Het is de bedoeling dat alle vragen beantwoordt 
worden door iedereen.

Nadien kan iedereen een antwoord geven op de vraag die op zijn/haar rug geplakt 
werd en worden de antwoorden die de anderen opgekleefd hadden overlopen en 
besproken. 

 Blijde boodschap

Er zijn kaartjes in verschillende kleuren. Elke kleur staat voor een bepaald gevoel:

Rood is de kleur van de inspiratie: iemand die je in vuur en vlam zet of boven 
jezelf doet uitstijgen.

Blauw is de kleur van rust, genegenheid, beminnelijkheid en vergeving.

Groen is de kleur van hoop, verwachting en verlangen.

Geel is de kleur van vrolijkheid, onbezonnenheid en gekte.

Wit is de kleur van de onschuld.

Iedereen krijgt van elke kleur één kaartje. Voor elke kleur zoek je een persoon aan 
wie je een – met de kleur overeenstemmende – boodschap zou kunnen schrijven. 
Iedereen moet zijn/haar vijf briefjes aan verschillende personen geven.

Wanneer de briefjes geschreven zijn, worden ze ‘gepost’. Iedereen maakt een  
brievenbusje voor zichzelf en post heimelijk zijn/haar briefjes in de juiste bussen 
(zorg ervoor dat deze op een afstand van de groep staan, zodat de briefjes in het 
geheim kunnen gepost worden). 

Nu mag iedereen zijn/haar brievenbus ledigen en desnoods reageren. Als bijvoor-
beeld iemand alleen maar rode briefjes heeft gekregen, kan hij/zij de groep vragen 
waarom hij/zij zo ‘inspireert’.

Tip: indien er veel bestuusleden in jullie ploeg zitten, kan je uiteraard nog kleur-
kaartjes bij verzinnen. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 Hokus Pokus

Iedereen krijgt bij aanvang drie kaartjes waarop telkens één voorwerp is afgebeeld. 
Er mag één kaartje ingeruild worden. Het is de bedoeling dat iedereen om de beurt 
vertelt waarom hij/zij welk kaartje aan een bepaalde persoon uit de groep geeft. 
Een kaartje kan ook aan de hele groep geven worden.

Bijvoorbeeld: ik geef een kaartje met een steen op aan jou, omdat je soms erg hard 
overkomt, maar ook omdat ik op je kan bouwen. Je zal er altijd zijn voor ons.

Met het derde (en laatste) kaartje, vertelt iedereen iets over zichzelf. Let dus op 
welke kaartjes je weggeeft!

 Stronten (cf. kaartspel ‘stronten’)

Ieder bestuurslid krijgt 4 kaartjes met één woord op. Bijvoorbeeld: slachtoffer, 
dom, begin, woede, verwarring, verontschuldiging, genegenheid, mannen, liegen,  
loslaten, leden, bestuur, …. Hij/zij mag de kaartjes bekijken. In het midden van de 
tafel ligt een hoop kaartjes met een cijfer op. Het cijfer drukt een aantal kilo stront 
uit. 

Tijdens het spel moet hij/zij 2 kaartjes bemachtigen die zijn/haar gevoel over de 
groep weergeven en 2 kaartjes die zijn/haar gevoel over zichzelf weergeven. Waar-
schijnlijk heeft hij/zij deze kaartjes niet meteen gekregen. Dat zou al te toevallig 
zijn. Hij/zij schuift dus een kaart die hij/zij niet kan gebruiken naar zijn buur. Alle 
bestuursleden doen dit tegelijkertijd. Iedereen geeft dus een kaart weg en krijgt er 
ook eentje bij. Dit gaat zo door tot iemand zijn/haar vier kaartjes heeft bemachtigd. 
Deze legt zijn/haar hand op de hoop strafpunten die in het midden van de tafel 
ligt. De anderen kloppen ook onmiddellijk af op de hand van de eerste. Degene die 
als laatste zijn/haar hand legt, krijgt een strafpuntkaart. De speler die begon met  
afkloppen moet telkens een woordje uitleg geven bij zijn/haar 4 gekozen woorden.

 Gekleurd water

Noteer vooraf enkele stellingen die je de groep graag zou voorleggen. Bijvoorbeeld: 
‘Contact leggen met ouders na de activiteit is een verantwoordelijkheid van elk  
bestuurslid’, of ‘Het wordt tijd dat we laatkomers op de vergadering een straf- 
opdracht geven’, …

Ieder bestuurslid krijgt nu een bekertje met rode verf. In het lokaal staat ook een 
doorzichtige bokaal met helder water. Een bestuurslid geeft aan in welke mate hij/zij 
akkoord gaat met de stelling door veel verf (akkoord) of zeer weinig verf (niet ak-
koord) in de bokaal te doen. Hoe gekleurder het water wordt, hoe meer de groep 
dus akkoord gaat met de stelling. Je kan twee vergelijkingsbokalen plaatsen. Eentje 
met helder water en eentje met zeer veel rode verf in, zodat het contrast beter 
duidelijk wordt.

Per stelling is uiteraard een nieuwe bokaal helder water nodig.



Wegwijs   •   Map 2   •   Evalueren   •   Joepie de Groepie

 - �� -

 Mens erger je niet

Je maakt een spelbord met daarop rode, blauwe en groene bollen. Elke deelnemer 
kiest een voorwerp als pion. Deze mag om te starten ergens willekeurig op een bol 
gezet worden. Je gooit om beurt met een dobbelsteen. Kom je:

Op een blauwe bol: dan vertel je hoe jij de taakverdeling in de afdeling ziet. 
Wat zit goed, wat zou moeten veranderen volgens jou. Zijn alle taken verdeeld, 
of worden er taken over het hoofd gezien, ….
Op een groene bol: dan mag je iemand anders een vraag stellen over de afde-
lingswerking.
Op een rode bol: dan vertel je iets over de sfeer in de groep, de communicatie 
onderling, de samenwerking, …
Met twee (of meer) op hetzelfde vakje, dan geef je aan elkaar één puntje van 
positieve kritiek en één puntje van negatieve kritiek.

Tip: je kan uiteraard kleuren naar hartelust bij verzinnen.

 Meer-minder-gelijk

Iedereen neemt een groot vel papier en maakt drie kolommen: ‘meer’, ‘minder’, 
‘gelijk’. In de kolom MEER worden dingen geschreven waarvan je vindt dat er het 
afgelopen werkjaar tekort aan was, of waarvan je gewoonweg nog meer wil. In de 
kolom MINDER komt alles wat er teveel is, waar teveel aandacht naar gaat, wat 
storend is. In de kolom GELIJK de dingen die goed zijn zoals ze zijn.

Alle bladen wordend voorgelezen (kan anoniem gebeuren). Er mag discussie  
ontstaan. Formuleer nadien, uitgaande van mekaars opmerkingen en commenta-
ren, wat je samen wilt veranderen aan je werking en wat je zeker wilt behouden.

 Het spinnenweb

Elk lid van het bestuur krijgt een spinnenweb (zie figuur in bijlage 7 op pagina 64). 
Elke spie van het spinnenweb staat voor een bepaald aspect van de werking, vb. 
creativiteit, regelmaat van activiteiten,… Nu kan elke spie worden ingekleurd; hoe 
meer blokjes van de spie worden ingekleurd, hoe beter de afdeling volgens jou op 
dit punt scoort. Een spie helemaal niet inkleuren duidt op een zeer gebrekkige uit-
werking van dit onderdeel. 

 Kringevaluatie

Alle bestuursleden staan in een kring. Iedereen sluit de ogen. Nu zetten degenen 
die zich goed voelen in de groep een stap voorwaarts, degenen die zich niet goed  
voelen zetten een stap achterwaarts. Afhankelijk van de grootte van de stap krijg 
je een indicatie van de intensiteit van het gevoel (grote stap  heel erg goed /
slecht).

Nu mag iedereen zijn/haar ogen openen. De onderlinge positie wordt besproken. 
Tijdens het gesprek blijft iedereen op zijn/haar plaats staan. Achteraf kan van plaats 
veranderd worden.

Tip: duid de startkring aan met krijt. Zo zie je steeds hoe iedereen zich verplaatst.

•

•

•

•
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 Manometermethode 

Voor elk bestuurslid wordt het volgende in elkaar geknutseld: een kartonnen ronde 
schijf met een beweegbare naald in het midden (in plaats van drukken wordt ge-
werkt met kleurvlakken: het eerste vlak is rood, het tweede oranje, derde geel het 
vierde groen): de manometer. Er worden nu een aantal stellingen voorgelezen en 
naargelang het bestuurslid het meer en meer eens is met de stelling, drijft hij/zij 
de druk op (rood wil zeggen dat hij/zij het helemaal eens is met de stelling: hoge 
druk)  Als hij/zij het niet helemaal eens is met de stelling, wordt het geel,… als 
hij/zij het volledig oneens is met de stelling wordt de naald in het groen ‘lage druk’ 
gehouden. 

Ieder lost dit voor zich op (dus zonder dat de anderen mee kunnen kijken). Op teken 
van de begeleider draaien alle bestuursleden hun schijf om. Na inventarisatie van de 
verschillende antwoorden kan er eventueel gediscussieerd worden waarom iemand 
iets anders antwoordde, over mogelijke oplossingen, een planning,… .

 Vouwblad

Bovenaan een blad wordt de naam van elk lid van de bestuursploeg geschreven. 
De leiding zit in een kring. Ze moeten onder de naam zowel iets positiefs als iets 
negatiefs schrijven over die persoon. Als dat gebeurd is, geven ze het blad door aan 
degene die links van hen zit, maar eerst moeten ze hun geschreven stuk afdekken 
door het om te plooien. Zo gaat men verder tot men terug zijn/haar eigen blad heeft 
gekregen. Je mag het echter nog niet open plooien. Het wordt voorgelezen door een 
neutraal persoon (die de dingen minder scherp voorstelt dan ze geschreven staan) 
en er kan dan eventueel over gediscussieerd worden.

 De rechtbank

De leiding wordt in twee kampen verdeeld: een  
pro-kamp en een contra-kamp. De begeleider leest 
een stelling voor (die natuurlijk te maken heeft met de  
situatie in de afdeling). De pro’s geven allerlei  
argumenten voor en de contra’s doen het omgekeerde. 
Er mogen enkel argumenten gebruikt worden die effectief 
met de afdeling te maken hebben (er mogen dus geen 
fictieve argumenten gebruikt worden). Zo krijgt men een  
inventarisatie van de goede en slechte kenmerken van 
een bepaald onderdeel van de werking. Er kan, na het 
horen van alle aspecten, beslist worden of het nodig is 
om bepaalde onderdelen van de werking onder handen 
te nemen.



Wegwijs   •   Map 2   •   Evalueren   •   Joepie de Groepie

 - �� -

 Rond motivatie en demotivatie

Zet je samen voor een groot blad papier en houd twee maal een brainstorm van 10 
minuten.

1. Wat motiveert mij om naar de KLJ te komen?

2. Wat demotiveert mij om naar de KLJ te komen?

Schrijf de kernwoorden op het blad. Maar denk erom: in deze brainstorm wordt er 
niet van gedachten gewisseld of gediscussieerd. Het is 10 minuten geconcentreerd 
en in stilte je gedachten de vrije loop laten.

Bespreking:

Omcirkel de woorden die er uit springen: omdat ze belangrijk lijken, door meerdere 
mensen herkend worden.

Probeer duidelijkheid te krijgen over welke de motiverende en de demotiverende 
dingen zijn in de groep. Ga na hoe je de laatste kan veranderen.

 Welk kaartje past bij mij?

Iedereen kiest 1 karaktereigenschap voor iemand anders en stopt dit in de rugzak 
van die persoon. Bij de bespreking maakt de persoon zijn/haar rugzak leeg en kijkt 
naar de eigenschappen doe hij/zij gekregen heeft. Gaat hij/zij akkoord?

(Lijst met mogelijke karaktereigenschappen - zie bijlage 1.)

 Dierenbeschrijving

De deelnemers krijgen achtereenvolgens verschillende bladen papier met bovenaan 
de naam van een andere deelnemer. Iedereen vergelijkt de persoon, wiens naam 
bovenaan het blad staat, met een dier. Telkens kan er wat uitleg bij geschreven  
worden. Daarna plooien ze hun tekst om en geven het papier door aan de  
volgende.

De beschrijvingen worden in groep besproken nadat iedereen de kans kreeg zijn/
haar eigen blad te lezen.

 Verkeersborden

Laat elke deelnemer een verkeersbord maken voor de groep: een gebods- of ver-
bodsbord waarmee hij/zij een verwachting uitdrukt over het gedrag van de anderen. 
Laat de deelnemers eventueel de betekenis van elkaars verkeersborden raden.

Bespreek de verkeersborden zeker goed in groep, zodat iedereen weet wat elkaars 
verwachtingen naar de groep toe zijn.
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Bijlage �: “Team feedback” en “Vastleggen van groepsnormen ter verbe-
tering van de groepssfeer”

 
KWALITEITEN

Ambitieus Avontuurlijk Bedachtzaam

Behulpzaam Belangstellend Bemiddelaar

Bescheiden Betrouwbaar Consequent

Creatief Direct Doelgericht

Doorzetter Duidelijk Eerlijk

Enthousiast Evenwichtig Flexibel

Geduldig Gedisciplineerd Gemoedelijk

Genieter Gevoelig Gul

Handig Humoristisch Idealistisch

Initiatiefrijk Inlevingsvermogen Inspirerend

Intelligent Ijverig Kan goed analyseren

Kan goed luisteren Kan relativeren Krachtig

Levendig Makkelijke prater Mild

Moedig Nieuwsgierig Nuchter

Ordelijk Organisator Openhartig

Oplettend Optimistisch Praktisch

Respectvol Rustig Serieus

Speels Spontaan Tactvol

Tevreden Toegewijd Vastberaden

Veelzijdig Verantwoordelijk Verdraagzaam

Voor jezelf opkomen Vriendelijk Vrolijk

Weet te overtuigen Weet te onderscheiden Zelfstandig

Zelfverzekerd Ziet samenhang Zorgzaam

Zorgvuldig
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VERVORMINGEN

Aarzelend Afstandelijk Agressief

Arrogant Bazig Bemoeizuchtig

Bevooroordeeld Bot Brutaal

Cynisch Doet minachtend Doet negatief

Drammerig Egoïstisch Fanatiek

Gemeen Geremd Gesloten

Haatdragend Hebberig Humeurig

Jaloers Kan geen ‘neen’ zeggen Kan slecht luisteren

Klagerig Koppig Kortzichtig

Krenterig Lichtgeraakt Ligt dwars

Loslippig Lui Naiëf

Onderdanig Onhandig Ongedisciplineerd

Ongeduldig Onoprecht Enredelijk

Onrustig Ontevreden Onverdraagzaam

Onverschillig Onzelfstandig Onvoorzichtig

Onzeker Opdringerig Oppervlakkig

Opschepperig Overgevoelig Overmoedig

Overbezorgd Passief Pessimistisch

Pietlullig Saai Slorig

Star Streng Te kritisch

Traag Vaag Verkwistend

Verlegen Verward Waait met alle winden 
mee

Wantrouwig Weet te misleiden Wispelturig

Zweverig
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Bijlage 2: Evaluatiemethodiek rond teamwerking

 

 
Zonnig

 
Kleine wolkjes  
aan de lucht

 
Zwaarder bewolkt,  

hier en daar  
een drupje regen

 
Bewolkt

 
Wolken met  

regen en hagel

 
Zware onweerswolken

 
Donder en bliksem
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Bijlage �: Schietroos
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Bijlage �: Voorbeelden van te gebruiken songs

‘Ik voel me zo verdomd alleen’ – Ciske de Rat

Je voelt je niet begrepen in deze groep. Het is steeds vechten tegen de bierkaai 
wanneer je je ideeën wil realiseren. Je voelt je soms echt een buitenstaander en 
wordt soms door anderen met je rug tegen de muur gezet. Je vraagt je eigenlijk af 
wat je in deze bestuursploeg doet en waarom ze je gevraagd hebben. Je hoopt hier 
vandaag misschien antwoorden te krijgen.

‘Don’t give op’ – Peter Gabriël and Kate Bush

Je ziet het niet meer zo zitten met deze bestuursploeg, maar je wil ook niet 
zo maar opgeven wat je hebt opgebouwd. Je vindt dat er veel moet veranderd  
worden binnen de bestuursploeg. Je vindt dat de gemaakte afspraken moeten  
worden nageleefd en dat de bestuursploeg zich meer volwassen moet gedragen. Als 
bestuur heb je immers een voorbeeldfunctie ten opzichte van leden, ouders en de 
bredere buitenwereld.

‘Heaven’ – Bryan Adams

Je voelt je helemaal thuis in deze groep, je voelt dat je gewaardeerd wordt om 
datgene wat je doet. Je vindt KLJ met zo’n ploeg gewoon de max! Je komt ook met 
plezier naar de activiteiten en de bestuursvergaderingen. Het bestuur is voor jou 
een gezellige familie.

‘Ik ben de Man’ – Raymond van het Groenewoud

Je vindt dat de afdeling alleen maar rond jou draait. Als jij er niet was, zou het fel 
bergaf gaan met de KLJ-afdeling. Jij zorgt ervoor dat alles perfect draait, maar je 
kan moeilijk kritiek van de anderen verdragen omdat ze jou weigeren te helpen. 
Komt er soms toch wat kritiek, dan dreig je ermee uit het bestuur te stappen.

‘I’ll be there for you’ – The Rembrandts

Je vindt van jezelf dat je bijna altijd paraat staat voor alles en iedereen. Als  
iemand nood heeft aan een luisterend oor of een babbeltje wil slaan, ben jij  
steeds bereid. Je voelt je ook goed binnen de groep maar je hebt niet het idee dat  
jij het middelpunt bent van de bestuursploeg. Je gaat er meestal wel voor, ook  
al zit het even tegen.

•

•

•

•

•
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Bijlage �: Ik ben bestuurslid ...

A Om jongeren een aangename ontspanning te bezorgen.

B Omdat ik graag met jongeren omga.

C Omdat de bestuursploeg zo’n tof clubje is.

D Om de jongeren naast de opvoeding die ze thuis  
krijgen en op school een stuk vorming mee te geven.

E Om het tekort aan begeleiding op te vullen.

F Omdat bestuurslid-zijn voor mij een stukje leerschool is 
voor het latere leven (kinderen, opvoeden, beroep).

G Om mezelf te bevestigen, om te laten zien dat ik ook 
iemand ben.

H Omdat ik jonge mensen wil helpen in hun omgang met 
elkaar.

I Omdat ik anders niet weet hoe ik mijn vrije tijd om zou 
krijgen.

J Om jonge mensen bewust te maken van allerlei maat-
schappelijke toestanden en ze zo te helpen een eigen  
(kritische) houding daartegenover te vinden.

K Omdat ik eigenlijk (onbewust misschien) graag de baas 
speel.

L ........................................................................ 
........................................................................
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Bijlage �: De streeflijn
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Bijlage �: Spinneweb




