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Het begeleiden van nieuwe leiding 
 
Koning Kevin gaf de vorming ‘het begeleiden van nieuwe leiding’ op het KLJ-evenement Opkikker 
op 18 april. Jij was erbij, hoezee! Hier vinden jullie de theorie en input terug besproken op de 
vorming. 
 
1.1 Thema 1: onthaal(beleid) 
 
Hoewel nieuwe leiding de werking (meestal) reeds goed kennen door jarenlang lid te zijn, nemen 
ze duidelijk een sterk andere rol op. Het opnemen van deze rol kan ondersteund worden door een 
onthaalperiode. Bij een onthaalperiode worden nieuwe leiding gedurende een bepaalde periode 
op sleeptouw genomen, wordt er uitleg gegeven over verwachtingen en afspraken en treden 
nieuwe leiding toe tot de leidersgroep. 
Enkele voorbeelden: eens op bezoek gaan bij de verschillende leeftijdsgroepen, gesprek over hoe 
ze hun toekomst zien als leiding binnen de KLJ, leidersverdeling…  
 

Opdracht: maak een tijdlijn van de onthaalperiode van nieuwe leiding binnen jullie werking. 
Boven de tijdlijn schrijven jullie wat jullie effectief doen. Onder de tijdslijn waar jullie graag op 
zouden willen inzetten. Nog enkele vragen om jullie verder op weg te zetten: 
Hoe lang duurt een onthaal? Wanneer start dit? Waarmee start je? Wanneer stopt dit? 
Waarmee stop je?  

 
Tot slot hebben we het bij dit thema over vanzelfsprekendheden binnen jullie werking. Over 
vanzelfsprekendheden denken we meestal niet na. Desalniettemin zijn onze 
vanzelfsprekendheden of aannames uiterst belangrijk: zij sturen voor een groot deel ons denken 
en doen. Voor nieuwe leiding zijn bepaalde vanzelfsprekendheden misschien helemaal niet zo 
vanzelfsprekend. Daarom kan het interessant zijn hier een denkoefening over te doen:  
 
 Uitgesproken Niet uitgesproken 

Evident: 
 bekend voor 
beginnende 

leiding 

Bv. op zaterdag/zondag is er activiteit 
 
Waardevol: je creëert een 
gemeenschappelijke taal 

Bv. je mag naar het toilet gaan. 

Niet evident: 
onbekend voor 

beginnende 
leiding 

Specifiek voor jullie werking! 
 
Bv. Er wordt van elke leiding 
verwacht dat ze helpen op de BBQ bij 
de afwas en de afbraak de dag 
nadien. 
 

Waarden en normen die vaak zeer 
gevoelsmatig liggen.  
 
Opdracht: denk eens terug aan jouw 
eerste weken als leiding? Op welke 
vanzelfsprekendheden ben jij 
gebotst? Hoe kan je deze onder 
woorden brengen en expliciet 
maken? 
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1.2 Thema 2: Motiveren van nieuwe leiding 
 
Wat motiveert (nieuwe) leiding om een engagement op te nemen binnen de KLJ? De motiverende 
factor vind je bij de meeste mensen terug in menselijke verlangens zoals erkenning, waardering, 
actief en zinvol bezig zijn en medeverantwoordelijkheid. 
 

 
 
Vertrouwen:  
Expliciet : Taken toevertrouwen, geloof in wat ze zeggen dat ze kunnen en laat ze dit ook doen, … 
Impliciet : Niet oordelen/roddelen, niet steeds gaan checken… 
 
Ondersteuning:  
Niet aan hun lot overlaten, maar laten voelen: 

• dat je er bent wanneer zij je nodig hebben (vraaggericht!) 
• dat je de kennis/kunde in huis hebt (= in je leidersploeg) om hen te ondersteunen 

Open vragen : Lukt het? Kan ik helpen? Wat vind je moeilijk? Zijn er zaken waar je schrik voor hebt? 
Ga op zoek naar een balans tussen vertrouwen en ondersteunen.  
 
Aansluiting: 
Ga voor elke leiding op zoek naar raakvlak met jezelf en de andere leiding.  
Doorheen het jaar komt dit vaak vanzelf (gemeenschappelijke ervaringen die je op doet), maar in 
het begin moet je hierin investeren. 
 
Hoe?  
1. Methodieken gebruiken : kennismaking, teambuilding,… 
2. Open houding :  Informele gesprekken, vragen stellen 
3. Mensen samen ‘ervaringen laten opdoen’ 
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Ruimte: geef ruimte aan leiding om de zaken op hun eigen manier te doen. Laat ze een ander 
systeem of manier van werken uitproberen (en niet hetgeen jij altijd gebruikt), laat ze (af en toe) op 
hun bek gaan en fouten maken. Vermijd dat je alles wat ze moeten doen zodanig voorkauwt en/of 
afbakent dat ze hier zelf niets meer mee kunnen. 
 
Duidelijkheid: Maak duidelijk: 

• Waar het over gaat 
• De taak is en wat er exact van hen verwacht wordt (voor wie, wat, waar, wanneer, hoe, hoe 

lang…)  
• Welke afspraken/regels/groepnormen er gelden (uitgesproken én niet-uitgesproken 

zaken) 
• De timing (wat zal er wanneer gebeuren) 
• Wie wat op zich neemt 

 
Bevestiging: toon appreciatie voor wat ze doen. Geef complimenten en toon interesse.  
Iedereen heeft talenten: blijf dit zoeken en vinden bij elke persoon. 
 
Inspraak: durf samen met hen te zoeken naar oplossingen voor problemen. Kom niet steeds met 
de oplossing af! 
 
Feedback: geef voldoende feedback aan (nieuwe) leiding. Zo weten ze beter wat van hen 
verwacht wordt en kunnen ze zich makkelijker bijsturen. Daarnaast verhoogt dit het gevoel aan 
waardering.  

 
1.3 Thema 3: feedback & stagebegeleiding 
 
Er bestaan verschillende soorten feedback: 
 

Constructief = je bent er iets mee Destructief = je kan er niets mee doen 
Positief Negatief Positief Negatief 

“Je speluitleg was 
goed. Je sprak luid en 
duidelijk. De kinderen 
hadden aandacht voor 
je uitleg. De structuur 
was ook duidelijk. “ 
 
à Hiermee kan je iets. 
Je weet wat goed was. 
 

“Ik miste structuur in 
je uitleg. Overdenk 
volgende keer op 
voorhand wat je wil 
zeggen.”  
 
à Hiermee kan je iets. 
Je weet wat niet goed 
was en wat je bij een 
volgende poging kan 
doen. 

“Amai zeg, goede 
uitleg!” 
 
à Hiermee kan je 
niets. Wat was goed? 
Zat elk element goed? 
Je weet dus niet wat 
goed was. 
 

“Je uitleg trok op 
niets.” 
 
à Hiermee kan je 
niets. Wat was niet 
goed? Zat elk element 
niet goed? Je weet 
dus niet wat niet goed 
was. 
 

 
Positieve en negatieve constructieve feedback = het doel. We geven wel graag mee: de perfect 
feedback bestaat niet. Onder meer is dit heel contextafhankelijk. Desondanks is dit een streven 
voor iedereen = verantwoordelijkheid. 
 
Het doel van feedback = deze zodanig geven dat de ontvanger de feedback aanvaardt en er iets 
mee doet of kan doen. Daarom moet je negerende, ontkennende, gefrusteerde reacties vermijden. 
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Samen met de ontvanger van feedback proberen we de ‘open ruimte’ te vergroten. Een handig 
kader is het Johari venster. 
 

 
 

• De open ruimte is dat deel van jezelf waar je zelf bewust van bent en wat de ander ook van 
jou kent. De open ruimte kan je vergroten door: 

o In te zetten op feedback 
o In te zetten op het installeren van een veiligheid om open te durven 

communiceren 
o Door experiment toe te laten 

• Het verborgen is dat deel waar je zelf bewust van bent, maar wat je verborgen houdt voor 
de ander. 

• De blinde vlek is dat deel van jezelf waar je zelf niet bewust van bent, maar wat de ander 
wel van je weet. 

• Het onbekende zelf of het onbekende gebied is dat deel van jezelf waar je zelf niet bewust 
van bent, maar wat de ander ook niet van je weet. 

 
Tips & tricks bij het geven van feedback 
 
Een stappenplan die kan helpen: 

• Gedrag beschrijven “ik zag dat X opnieuw een ander kind sloeg en dat je er niet op 
reageerde” 

• Interpretatie & effect van gedrag… “ik denk dat je het moeilijk hebt om te handelen in die 
situaties” 

• Check… “Klopt dit? Herken je dit?” 
• Constructieve boodschap formuleren of samen tot een oplossing komen 

 
Inhoudelijk 
Geef feedback op veranderbaar gedrag 
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Doseer je feedback. Kies hoofdzaken uit. 
Hou rekening met het incasseringsvermogen van je gesprekspartner (zowel persoon als moment). 
Beschrijf feitelijk gedrag. Zeg duidelijk wat je hebt waargenomen en geef je eigen betekenis aan dit 
gedrag. Wat is het effect op jou? Hoe voel je je erbij? 
Check of de ontvanger de feedback begrijpt en erkent.  
 
Vormelijk 
Spreek vanuit de ik-vorm 
Zorg dat er communicatie is in 2 richtingen, geef ruimte voor reactie 
Geef concrete tips 
 
Algemeen 
Speel zo kort mogelijk op de bal 
Zorg voor een sfeer van vertrouwen en veiligheid 
Wees oprecht 
Sta open voor wijzigingen, nieuwe inzichten doorheen het feedback-proces. 
Let op de lichaamstaal van de ander. 
Durf benoemen als je niet binnengeraakt bij de andere 
 
Als je feedback ontvangt 
Sta open voor feedback 
Wanneer je de feedback niet begrijpt, vraag naar voorbeelden 
Vraag naar concrete werkpunten 
Wanneer je het gevoel hebt dat je geen ruimte krijgt om te reageren, benoem dat dan 
Geef, indien nodig, feedback over de manier van feedback geven 
Durf vragen naar feedback als je nodig vindt 
 
1.4 Thema 4: dynamiek in je begeleidersploeg 
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Opdracht: denk samen na over welke sfeer je wilt installeren binnen je leidersploeg. Kies 
daarna één sfeerwoord die je wilt installeren bij een bepaald moment (tijdens 
vergaderingen, tijden de activiteit met de kinderen, tijdens vrije momenten met de 
leidersgroep…). Bedenk samen tips/methodieken/manieren om dit sfeerwoord te 
bereiken. 

 
Een hele boterham!  
Nog vragen? Contacteer ons geheel vrijblijvend op vormingopaanvraag@koningkevin.be 
 


