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Aan de gezichten van je leden kan je vaak al zien of je activiteit al dan niet geslaagd was. 
Toch kan je best ook eens even horen wat ze er van vonden. Op die manier krijg je zelf 
feedback over je activiteit. Misschien was je spel wel iets te langdradig of net te kort, viel de 
inkleding niet zo in de smaak of vonden de leden je groepsindelingsspelletje wel super! Uit 
de feedback van je leden kan je veel opsteken en er zo voor zorgen dat je volgende 
activiteit nog leuker en beter afgestemd is op de wensen van je leden. Bovendien kunnen 
zij jou heel wat inspiratie geven voor het uitwerken van andere, nieuwe activiteiten. 
 
Het is uiteraard ook belangrijk om elke activiteit met je medeleid(st)ers te evalueren: hoe 
verliep de voorbereiding, de samenwerking als leid(st)ersteam tijdens het spel, de speluitleg, 
het gedrag van de leden en onze reactie daarop, was het spel afgestemd op de doelgroep, 
werd de inkleding gesmaakt… Deze lijst van methodieken kan je ook toepassen op een 
bestuursvergadering.  
 
 

A. Lijst met methodieken 
 

1. Lach eens met een slechte mop 

Methodiek 
Iemand uit de groep vertelt een slechte mop. Hoe harder er wordt gelachen, hoe beter ze de 
activiteit vonden.  
 
Materiaal 
/ 
 
 

2. Blazen die handel 

Methodiek 
Elk groepslid krijgt een ballon. Als de ballon klein wordt opgeblazen, vonden ze de activiteit 
slecht. Als de ballon ontploft, dan vonden ze de activiteit uitstekend.  
 
Materiaal 
- een ballon per groepslid 
 
 

3. Michelinmannetje 

Methodiek 
Een groepslid staat in het midden van de ruimte. De andere groepsleden staan rond de 
persoon in het midden. Het is de bedoeling dat de groepsleden kleren uitdoen en aantrekken 
bij de persoon in het midden. Hoe meer kleren de persoon in het midden aanheeft, hoe beter 
de activiteit was.  
 
Materiaal 
/ 
 
 
  



4. Go red, go green 

Methodiek 
Elk groepslid krijgt een groen en een rood kaartje. Op het groene kaartje worden de positieve 
dingen van de activiteit genoteerd. Op het rode kaartje worden de werkpunten van de 
activiteit opgeschreven. Daarna worden de kaartjes in een pot gegooid en worden de 
kaartjes in groep besproken.   
 
Materiaal 
- een groen kaartje per groepslid 
- een rood kaartje per groepslid 
- een pot/doos  
 
 

5. Thumbs up! 

Methodiek 
Elk groepslid krijgt een duim. Wie zijn duim volledig inkleurt, vond de activiteit uitstekend. 
Hoe minder er is ingekleurd, hoe slechter ze de activiteit vonden. Daarna lichten ze hun 
mening toe.  
 
Materiaal 
- een balpen/kleurpotlood per groepslid 
- een duim per groepslid (zie bijlage 1) 
 
 

6. It’s getting hot in here! 

Methodiek 
Elk groepslid krijgt een thermometer. Hoe hoger de thermometer wordt ingekleurd, hoe beter 
de activiteit was. Daarna lichten ze hun mening toe. 
 
Materiaal 
- een balpen/kleurpotlood per groepslid 
- een thermometer per deelnemer (zie bijlage 2)  
 
 

7. Handgebaar 

Methodiek 
Iedereen neemt pen en papier en tekent zijn hand op een blad. Elke vinger staat voor een 
pijler van de evaluatie: 

Duim = Wat vond je goed? 
Wijsvinger = Wat zal je zeker onthouden van de activiteit? 
Middelvinger = Wat vond je slecht? 
Ringvinger = Wat moet zeker behouden worden van deze activiteit? 
Pink = Hoe zou jij de activiteit aanpassen/een wild idee rond de activiteit? 

De groepsleden noteren hun bevindingen in de hand. Daarna worden alle handen in een pot 
gegooid en worden die in groep besproken.  
 
Materiaal  
- een blad papier per groepslid 
- een balpen per groepslid 
 
 
  



8. Kleur bekennen 

Methodiek 
De groepsleden hebben een rode en een groene ballon. De begeleider stelt vragen over de  
verschillende activiteiten of over verschillende aspecten van de activiteit.  
Als antwoord blazen de groepsleden telkens een stukje ballon op: lucht blazen in de groene 
ballon  
betekent dat ze het onderdeel goed vonden, lucht blazen in de rode ballon betekent dat het 
onderdeel niet goed bevonden werd.  
Op het einde kan iedereen zien aan de grootte van de ballonnen hoe de groepsleden het 
geheel  
vonden. 
 
Materiaal 
-een groene ballon per groepslid 
- een rode ballon per groepslid 
 
 

9. Wasspelden-jive 

Methodiek 
Elk groepslid krijgt een wasspeld. Deze mogen ze op een bepaalde plek op hun lichaam 
hangen.  
Hoe hoger ze de wasspeld hangen, hoe beter ze de activiteit vinden en vice versa. 
Gedurende de  
activiteit mogen de groepsleden de wasspeld zoveel verplaatsen als ze willen, naargelang 
hun mening over de activiteit op dat moment.  
Je kan ook meerdere gekleurde wasspelden werken. Zo kan je verschillende pijlers van de 
activiteit gaan evalueren.  
 
Materiaal 
- een wasspeld per groepslid 
 
 

10. Cartoonronde 

Methodiek 
Iedereen krijgt een blad met daarop viermaal dezelfde cartoon met telkens een leeg 
ballonnetje bij.  
Men vult het eerste ballonnetje in, dekt het af en geeft dan het blad door aan de linkerbuur 
die het  
tweede ballonnetje invult, zonder het eerste te hebben gelezen. Als de vier ballonnetjes 
werden  
ingevuld, worden de bladen opengelegd, zodat iedereen de cartoons met commentaar van 
de anderen kan bekijken.  
 
Materiaal 
- een blad met cartoons per vier groepsleden 
 
 
  



11. Vlieger 

Methodiek 
Iedereen schrijft op een blad papier zijn evaluatie van de activiteit. Daarna leren de 
groepsleden een vlieger plooien met dat blad en gooien we deze in het rond. Iedereen zoekt 
een vlieger en leest wat er op het blad staat. Ben je het eens of oneens? We luisteren naar 
ieders mening.  
 
Materiaal 
- een blad papier per groepslid 
- een  balpen per groepslid 
 

12. Kaartspel 

Methodiek 
De groep wordt verdeeld in groepjes van vier. Ieder groepslid krijgt zeven kaarten, 
genummerd van 1 tot 7. Per ploegje heeft men bovendien nog een pakje nummers van één 
tot zeven. Een onderdeel van de activiteit  wordt aangebracht. Ieder groepslid geeft hiervoor 
punten, zonder deze aan de anderen te laten zien: 1= ik vond het zeer slecht, 2= slecht, 3= 
tamelijk, 4= het kon beter, 5= goed maar …, 6= goed, 7= zeer goed. Op een seintje worden 
alle kaarten omgedraaid en argumenteren enkele groepsleden waarom zij die punten 
gegeven hebben. Het gemiddelde van de groep wordt berekend en met een kaart naar 
boven gestoken. Nadien volgt een gesprek.  
 
Materiaal 
- een kaartspel per vier groepsleden 
 
 

13. Blob Pitch 

Methodiek 
Elk groepslid krijgt een tekening met daarop een voetbalveld met allemaal  verschillende 
spelers en toeschouwers op (ventjes die lachen, wenen, roepen, een goal scoren…). Elk 
groepslid kiest twee ventjes uit die iets vertellen over het gevoel dat dit groepslid heeft over 
de activiteit. Iedereen legt uit waarom. 
Materiaal 
- Blob Picth-afbeelding (zie bijlage 3)  
 
 

14. Was ophangen 

Methodiek 
Elk groepslid krijgt enkele vuile uit papier geknipte broekjes en bloesjes en enkele propere uit 
papier geknipte broekjes en bloesjes. Op de vuile was schrijft men enkele negatieve puntjes 
van de activiteit en op de propere was schrijft men enkele positieve puntjes. Alle was wordt 
op de propere en vuile waslijn opgehangen. Daarna worden de beide waslijnen in groep 
besproken.  
 
Materiaal 
- een proper uit papier geknipt broekje per groepslid 
- een vuil uit papier geknipt broekje per groepslid  
- twee waslijnen 
 
 
  



15. Weerbericht 

Methodiek 
De groepsleden tekenen op drie verschillende bladzijden een zonnetje, een wolkje en een 
bliksemschicht. 
De verschillende onderdelen van de activiteit worden op een groot bord/papier geschreven. 
Elk groepslid mag zijn tekeningen plaatsen bij het onderwerp waarvan hij vindt dat het erbij 
past (een zonnetje voor een heel goede pijler, een wolkje voor een minder goede en een 
bliksemschicht voor een heel slechte pijler). Daarna pikt iemand er enkele tekeningen uit en 
vraagt naar de mening van die persoon. Je weet niet op voorhand wie zal antwoorden, dus 
geef je de stillere groepsleden ook een kans om hun mening te verwoorden.  
 
Materiaal 
- drie blaadjes per deelnemer 
- grote papieren aan de muur met daarop verschillende pijlers van de activiteit 
 

16. Evaluatiekaartjes 

Methodiek 
Op de grond liggen een 60-tal kaartjes verspreid. Op elk kaartje staat een cartoon, een foto 
of ander prentje. Het is de bedoeling dat elk groepslid een tweetal kaartjes trekt die passen 
bij de activiteiten die we die dag deden. Daarna krijgt iedereen de tijd om zijn kaartjes toe te 
lichten. Zo wordt de activiteit geëvalueerd. 
 
Materiaal 
- 60-tal cartoons, afbeeldingen, spreuken om te evalueren 
 
 

17. Sing your song 

Methodiek 
De begeleiders schrijven een aantal songtitels of zinnen uit gekende liedjes op strookjes. Die 
hangen ze  omhoog of verspreiden die op de grond, en de groepsleden kiezen die zinnen 
eruit die ze passend vinden voor deze activiteit. De begeleiders laten de groepsleden één 
voor één aan het woord. Ze zingen eerst hun titel/zin en daarna geven ze hun mening over 
de activiteit.   
 
Materiaal 
- Enkele songtitels/zinnen uit een liedje  
 
 

18. Dagboekkamer 

Methodiek 
In een kleine ruimte staat een camera. De groepsleden kunnen voor/tijdens/na de activiteit 
een korte boodschap overbrengen en dit filmen. Zo kan de bestuursploeg achteraf de 
verschillende fragmenten bekijken.  
 
Materiaal 
- een camera 
 
 
  



19. Het machien 

Methodiek 
Het machien maak je snel door bekertjes met verschillende soorten drankjes (zoete en zure) 
en lege bekertjes in een schoendoos te zetten. Maak bovenaan in de schoendoos gaatjes 
om rietjes door te steken zodat er in elk bekertje een rietje uitkomt. Sluit de doos, en je 
machien is klaar. 
 
Iedereen neemt om de beurten een slokje of iedereen samen. 
Zuur: vermeld een negatief punt 
Zoet: vermeld een positief punt 
Leeg: een algemene opmerking of vrije keuze 
 
Materiaal 
Schoendoos 
Bekertjes 
Rietjes 
Zoete en zure drankjes 

 
 

20. Stoelendans 

Methodiek 
Er staan  twee stoelen, een positieve en een negatieve stoel. De deelnemers lopen rond op 
muziek, zodra de muziek stopt gaan ze zitten op één van de stoelen die aansluit bij hun 
mening over de activiteit. Of bij hun mening over een onderdeel van de activiteit (locatie, uur, 
thema, speluitleg, spelregels, originaliteit,…). 
Daarna lichten ze hun mening kort toe. 
 
Materiaal 
- twee stoelen 
- muziek  
 
 

21. Broekevaluatie 

Methodiek  
De rechterpijp van de broek staat voor positief en de linkerpijp voor negatief. De begeleiding 
stelt telkens een aantal vragen over de voorbije activiteit en de groepssfeer. Wanneer iets 
minder goed was, moet de linkerpijp van de broek opgerold worden. Hoe hoger die opgerold 
is, hoe minder goed. Wanneer iets heel goed was, moet de rechterpijp opgerold worden, hoe 
hoger die opgerold is, hoe 
beter. Wanneer iemand geen broek draagt, kan die persoon dat ook doen met de mouwen 
van een trui of jas. Na elke vraag krijgt iedereen wat tijd om zijn ‘broekspijpstand’ toe te 
lichten. 
 
Materiaal 
- elk groepslid heeft een lange broek/trui met lange mouwen aan 
 
 

22. Invulformulier 

Methodiek 
Elk groepslid krijgt een invulformulier over de activiteit. Laat de groepsleden even de tijd om 
dit in te vullen. Verzamel daarna de formulieren en bespreek kort in de groep.  
Materiaal 
- invulformulier (zie bijlage 4) 
- een balpen per deelnemer  



  



EVALUATIEMETHODIEKEN 
VOOR DE BESTUURSPLOEG 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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 
(anoniem), (h)erkennen van zulke spanningen en conflicten. Dat gebeurt vaak in een 
evaluatiemoment. Van daaruit kunnen er in een tweede stap inspanningen worden 
ondernomen om daadwerkelijk iets aan de gespannen probleemsituatie te doen.  
 
In dit onderdeel wordt er gewerkt met drie thema’s: 

1. Hoe kan ik de taken binnen het bestuur/de werking van het bestuur evalueren? 
2. Hoe kan ik het (groeps)gevoel binnen het bestuur evalueren? 
3. Hoe kan ik het afgelopen werkjaar evalueren? 

 
Per thema worden een aantal methodieken uitgelegd die je kan gebruiken binnen je afdeling.  
Tips bij bestuursevaluatie:  

• Laat niet uitschijnen dat bij het evalueren een boe-man wordt gezocht 

• Zorg dat er ook ruimte is voor een positieve evaluatie/ opmerking 

• Start bijvoorbeeld anoniem (om een probleem aan te kaarten) en laat bij de 
bespreking (open gesprek)  ruimte om ook de stille mensen uit hun schelp te lokken 
en hun mening te geven. 

• Zorg dat het open gesprek niet overstemd raakt. Werk met een gespreksleider en 
duid iedereen aan om zo ook echt iedereen te horen.  

• Voorzie ruime tijd om de evaluatie voor te bereiden (prenten/ kaartjes drukken, 
enveloppen schrijven…)! 

 

A. Hoe kan ik de taken binnen het bestuur/de werking 
van het bestuur evalueren? 

 

1. Evaluatie van de taakverdeling 

Materiaal 
- roosters bestuurstaken (bijlage 5) 
- balpennen 
 
Werkwijze 
In het rooster in de bijlage staan heel wat functies en taken opgesomd die mogelijk in jouw 
bestuursploeg tot het pakket van verantwoordelijkheden van één van je bestuursleden 
behoren. Bovenaan is er ruimte voorzien om de namen van de bestuursleden 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 
Daarna volgt een groepsgesprek met de bestuursploeg. Zijn alle taken evenredig verdeeld? 
Zijn er bestuursleden zonder taken? Zijn er bestuursleden met een te groot takenpakket? Dit 
kan je allemaal afleiden uit dit rooster. Met dit rooster kan je ook steeds bijhouden wie welke 
taak heeft en dit kan gemakkelijk zijn om de taken van de stoppende bestuursleden over te 
nemen.  
  



2. Zit het snor in ons bestuur? 

Materiaal 
- invultekening Asterix (bijlage 6) 
- balpennen 
 
Werkwijze 
Elk bestuurslid krijgt de invultekening en vult deze in met kernachtige antwoorden in de 
verschillende vakjes.  
 
Bespreking 
De beste manier is om deze invulbladen op voorhand te verzamelen en de belangrijkste 
opmerkingen eruit te halen. Deze worden overlopen en er wordt zo gezocht naar mogelijke 
afspraken of oplossingen om de situatie te verbeteren. Soms kan je ook enkele punten 
meenemen naar een volgende bestuursvergadering zodat iedereen even de tijd heeft om 
over dat punt na te denken.  
 
 

3. Kwaliteitsinstrument 

Materiaal 
- fiches kwaliteitsinstrument (zie KLJ-website) 
- balpennen 
 
Werkwijze 
Het kwaliteitsinstrument is een instrument/hulpmiddel waarmee je verschillende facetten van 
je afdeling kan evalueren/bespreken. De fiches zijn verdeeld in tien thema’s. Het is een grote 
hoeveelheid om alles te overlopen, dus splits je die beter op.  
Het is aan te raden om te beginnen met de thema’s die jullie belangrijk vinden. Elk 
bestuurslid vult de fiche van het thema in.  
 
Bespreking 
Er is een groepsleider en die overloopt elke stelling apart. Deze stelling wordt overlopen in 
de groep. Indien er onduidelijkheden of problemen zijn rond een bepaalde stelling, dan 
kunnen jullie aan de hand van een gesprek een oplossing zoeken.  
 
  



B. Hoe kan ik het (groeps)gevoel binnen het bestuur 
evalueren?  

 

1. Blob Pitch 

Materiaal 
- bijlage 3 
 
Werkwijze 
Leg deze tekening in het midden van de tafel of hang die op zodat iedereen deze kan zien. 
Elk bestuurslid kiest één of twee mannetjes die zijn gevoel binnen het bestuur beschrijven.  
Een andere manier van werken is de volgende: laat ieder bestuurslid zijn 
medebestuursleden op de afbeelding plaatsen. Zo merken de bestuursleden hoe ze over 
elkaar denken.  
 
Bespreking 
De bespreking bij deze evaluatiemethodiek is heel belangrijk. Ieder bestuurslid kan een 
andere interpretatie hebben van de afbeelding. Daarom is het belangrijk dat iedereen zijn 
mening uitlegt. Aan de hand van dit groepsgesprek kan je de relaties binnen je 
bestuursploeg bespreken en verbeteren.  
 
 

2. Bestuurs-blackbox 

Materiaal 
- Enveloppen met vragen die peilen naar het gedrag en/of het karakter van iemand (bijlage 
7) 
- balpennen 
- kleine kaartjes met daarop de namen van de bestuursleden: Hoeveel naampjes?!: Als  er 
bijvoorbeeld 20 vragen: maak bij voorkeur een naampjes-enveloppes per persoon: 
‘enveloppe: naam 1’: bevat 15 x ‘naam 2’, 15 x‘naam 3’… en ‘enveloppe: naam 2’: bevat 15x 
‘naam1’, 15x ‘naam 3’… Zo is er niet de mogelijkheid om vals te spelen en hun eigen naam 
in te steken. Wanneer je ze zelf laat schrijven zullen ‘zwarte piet’ en ‘ollekebolleke’ ook 
meedoen en kunnen handgeschriften ook herkend worden.  
- Drie fiches: een met ☺, een met  en een met   
 
Werkwijze 
Deze evaluatiemethodiek bestaat uit drie delen: stemmen, voorspellen van de uitslag en het 
tellen van de stemmen.  
 
Deel 1: Het stemmen 
Op elke envelop is een stelling geschreven. De bestuursleden lezen die vraag in stilte en 
beantwoorden deze vraag door een keuze te maken uit de bestuursleden. Je neemt het 
kaartje van het bestuurslid en steekt deze in de envelop. Per envelop mag je twee stemmen 
uitbrengen. 2 x dezelfde naam indien de stelling enkel bij hem/haar aansluit of 2 
verschillende namen indien de stelling bij allebei goed aansluit. Je mag niet je eigen naam in 
de enveloppen stoppen. Als je je stem hebt uitgebracht, geef je de envelop door aan je 
linkerbuur. De enveloppen gaan rond tot iedereen zijn stem heeft uitgebracht.  
 
Deel 2: Het voorspellen 
Elk bestuurslid heeft zijn stem uitgebracht. Nu worden de enveloppen één per één 
overlopen. De vraag wordt luidop voorgelezen door een bestuurslid. Vervolgens moet 
iedereen voorspellen hoe vaak voor hem/haar is gestemd. Hiervoor gebruik je de fiches met 
de gezichtjes. Indien je de ☺-fiche gebruikt, dan ben je zeker dat jouw naam het meeste 
voorkomt, gebruik je de -fiche, dan komt jouw naam erin voor, maar niet als toppen en 
gebruik je de -fiche, dan denk je dat jouw naam niet in deze envelop voorkomt.  



Deel 3: Het tellen van de stemmen 
De envelop wordt geopend en de stemmen worden geteld. Goede voorspellingen worden 
beloond: 
 
- 3 punten indien je juist hebt voorspeld met je ☺-fiche of -fiche; 
- 1 punt indien je juist hebt voorspeld met de -fiche; 
- 0 punten voor foute voorspellingen. 
 
Bespreking 
Uit de verschillende antwoorden kan er heel wat informatie over de verschillende personen 
gefilterd worden. Als  elke naam een paar keer voorkomt per envelop, dan wijst dat erop dat 
niet één persoon aan dit kenmerk voldoet. Als er op een vraag steeds dezelfde naam 
terugkomt, dan voldoet deze persoon zeker aan deze vraag. 
Is deze positief, dan mag je deze zeker bevestigen. Indien het antwoord over een mindere 
kwaliteit gaat, dan moet je deze persoon zeker de kans op een weerwoord te geven. Indien 
er een discussie ontstaat, zorg er dan zeker voor dat er één duidelijk gespreksleider is.  
 
 

3. Teamfeedback (kwaliteitenspel) 

Materiaal 
- kwaliteitskaartjes (zie bijlage 8 / PS: het kwaliteitenspel zit ook in de uitleendienst van KLJ 
W-Vl) 
 
Werkwijze 
Zorg ervoor dat de kaartjes uitgeknipt worden. Je legt deze met de kwaliteiten naar beneden 
op een stapel. Het bovenste kaartje wordt omgedraaid en denkt iedereen na over de vragen: 
“Vind ik deze kwaliteit binnen de bestuursploeg? Zo ja, op wie is de kwaliteit het meest van 
toepassing en waarom?” 
De kwaliteitenlijst in bijlage 8 is met positieve kwaliteiten. Je kan deze ook uitbreiden met 
vervormingen. Dit zijn minder positieve kenmerken.  
 
Bespreking 
Aan de hand van de antwoorden zal er een gesprek ontstaan. Niet iedereen zal altijd 
akkoord zijn met het toewijzen van die kwaliteit. Probeer dus zeker uitleg te geven waarom jij 
die bepaalde kwaliteit aan iemand zou toewijzen. Probeer altijd tot een akkoord te komen.  
 
 

4. Evaluatiemethodieken rond teamwerking 

Materiaal 
- tekeningen met weertypes (bijlage 9) 
- post-its met stellingen op (bijlage 10) 
 
 
Werkwijze 
In het lokaal hangen de tekeningen van de verschillende weertypes. Ieder bestuurslid krijgt 
een post-it met daarop een stelling in verband met hun afdelingswerking. Het is de bedoeling 
dat het bestuurslid de post-it kleeft bij het weertype dat volgens hem bij deze stelling past.  
 
Bespreking 
Na elke vraag worden de resultaten in groep besproken. Waarom  hangt deze stelling bij de 
zon en iemand anders bij regendruppels? Bespreek zeker niet alleen de negatieve zaken, 
maar ook de positieve zaken. Ook hier valt veel uit te leren.  
 
  



C. Hoe kan ik het afgelopen werkjaar evalueren? 
 

1. Lege tijdlijn 

Materiaal 
- blad papier 
- balpennen 
 
Werkwijze 
Elk bestuurslid krijgt een blad papier en tekent hierop een tijdlijn met de maanden van het 
jaar. Het is de bedoeling dat elk bestuurslid drie piekmomenten en drie dalmomenten van het 
werkjaar aanduidt op de tijdlijn.  
 
Bespreking 
Het is nu de bedoeling dat er in groepjes van 3 à 4 bestuursleden drie gedeelde 
piekmomenten en drie gedeelde dalmomenten worden gezocht. Daarna worden de 
verschillende tijdlijnen aan elkaar voorgesteld.  
 
 
 

2. Algemene evaluatie van het werkjaar 

Materiaal 
- evaluatiefiches voor het bestuur (bijlage 11) 
- balpennen 
- kaartjes: rood, groen en oranje 
 
Werkwijze 
Je kan deze vragenlijst vóór het evaluatiemoment laten invullen ter voorbereiding. 
Je kan deze vragen ook mondeling stellen in een gesprek met het hele bestuur. 
Hierbij krijgen alle bestuursleden 3 kaartjes: een rood (niet akkoord), groen (akkoord) of 
oranje (ik twijfel/een beetje wel/een beetje niet) kaartje.  Dit wordt na iedere stelling in de 
lucht gestoken.  
 
Bespreking 
Na iedere stelling kan je hierover een kort gesprek voeren, kijken wat beter kan én een plan 
of afspraak opstellen die je kan meenemen naar het volgende werkjaar. Op het einde van 
het nieuwe werkjaar herbekijk je de opgestelde afspraken.   



Bijlage 1: Thumbs up 
 
 

 
 
 
 
 

Bijlage 2: It’s getting hot in here 
 

  



Bijlage 3 

 
 

Bijlage 4 
 

Naam van de activiteit  
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
Onthaal:   1 2 3 4 5 
 
Speluitleg:   1 2 3 4 5 
 
Verloop van het spel:  1 2 3 4 5 
 
Speleinde:    1 2 3 4 5 
 
Verklaring: 
……………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………….. 
 
………………………………………………………………...…………………………………………
…………………………………………….… 
 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 
 
Suggestie(s) ter verbetering: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
.……………………………………………………………………………………………………….......  



Bijlage 5 

Functies, taken, verantwoordelijkheden 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 bestuursleden                 

Bestuurslid                 

                 

                 

                 

                 

Bijlage 6 



 

INVULTEKENING :  

 

  

Waar halen we onze neus voor op? 

Dragen we KLJ voldoende in ons hart? 

Waar gaan we met ons bestuur werk van maken? 

Wat hebben we goed in de hand? Wat niet? 

Waar steunt het bestuur op? 

Wat zou je graag zien ? 
 

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

Wat vind je tof? Wat doet je knieën knikken? 

Wat ligt je op je maag? 

Geen haar op je hoofd dat eraan denkt om… 



Bijlage 7 
Voorbeeldvragen Blackbox 
 

• 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? 

  



Bijlage 8 

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   

 
  



Bijlage 9 en 10 

 
 
• Er is een open sfeer in onze leidingsploeg. Er kan over de nodige zaken gesproken 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 vergaderingen, 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.  



Bijlage 11 
 

Evaluatie Bestuur 
1. Ik kom graag naar een bestuursvergadering. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. De vergaderingen beginnen op tijd en zijn regelmatig. (er zijn genoeg vergaderingen) 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Iedereen krijgt genoeg de kans om tijdens de vergadering zijn mening voldoende de uiten.  

Iedereen komt genoeg aan bod. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
 

4. Er wordt geluisterd naar elkaar tijdens de vergadering.  Er wordt op een goeie manier 

gereageerd op voorstellen enz. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Tijdens de vergadering is er een duidelijke leider. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. De vergaderingen verlopen vlot.(Ze duren niet te lang, gaan over nuttige dingen,…) 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Er wordt op tijd een beslissing gemaakt op de vergadering (er wordt niet te lang 

gediscussieerd). 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Alle gemaakte afspraken worden voldoende uitgevoerd en nageleefd. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
 

9. Gemaakte taken/ afspraken worden tijdig uitgevoerd of aangepakt. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Er is een goede taakverdeling binnen het bestuur.  Iedereen doet voldoende en/of waar hij 

goed in is/en of wat hij graag doet. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

  



11. De organisatie van de fuiven of andere evenementen verloopt vlot. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. De taakverdeling bij fuiven en evenementen is ok. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

13. Alle bestuursleden zijn voldoende gemotiveerd. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

14. De bestuursgroep is voldoende groot. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

15. De ‘diversiteit’ binnen het bestuur zit goed. (verschillende types, leeftijden,…) 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

16. Het bestuur hang goed samen, we zijn één toffe bende. De sfeer is goed tijdens de  

vergaderingen. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

17. Hebben jullie nog puntjes over het Bestuur? Noteer ze hier. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Evaluatie leden – activiteiten 
 

1. De sfeer binnen de ledengroep is goed. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. De leden kennen elkaar voldoende. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Iedereen van het bestuur kent de leden voldoende. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Onze leden nemen actief deel tijdens de activiteiten. (zo niet: hoe komt dit? Hoe kunnen we 

ze motiveren?) 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

  



5. Onze leden zijn werklustig tijdens andere evenementen (zoals fuif, eetfestijn of ander 

evenementen). (Zo niet: hoe komt dit? hoe kunnen we ze motiveren?) 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6. De leden zijn stipt. (op activiteiten, inschrijven,…) 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. We hebben voldoende activiteiten tijdens het jaar. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

8.  Onze activiteiten zijn afwisselend en voldoende origineel /creatief. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Er is genoeg afwisseling tussen activiteiten in het lokaal en op verplaatsing. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. De activiteiten die door ons uitgewerkt zijn, waren goed. Bv. dropping, quiz,… 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

11. Het Bestuur heeft voldoende leiding/ gezag over de ledengroep. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

12. We nemen voldoende deel aan activiteiten buiten onze KLJ. (bvb. iets van de Chiro, 

Landelijke Gilde, de gemeente, een andere KLJ,…) 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

13. Onze KLJ is gekend in het dorp. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

14. Het imago van onze KLJ zit goed. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

15. Hebben jullie nog puntjes/ opmerkingen over de leden of activiteiten? Noteer ze hier. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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