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SFEER IN DE PLOEG 

Chiro doe je met motivatie en voor het plezier.  Pure motivatie zorgt ervoor 
dat je het lokaal staat schoon te maken op zondagochtend.  Doe je dat 
omdat je daar keihard zin in hebt?  Nee hoor, dat is omdat je weet dat het 
eigenlijk nodig is.  Dat is je motivatie.  Plezier, dat is de sfeer die je ervoor 
terugkrijgt.  Plezier beleven aan je engagement is de beste motor om het 
lang vol te houden.  Bouw dat plezier dan ook in in je werking!

TIPS!  
Ken elkaar 
Een sterk team kent elkaars positieve en negatieve kantjes, weet 
wat ze van elkaar kunnen verwachten en kan daarop inspelen.  
’Geen probleem als ik een taak overneem van Fré, want die moet meer 
tijd in zijn examens steken.’ Een sterk team kan elkaar de juiste feed-
back geven, zonder dat daar meteen een grote ruzie van komt.
Daar geraak je niet door ontspanning en feesten alleen.  Daarom: 
neem tijd om elkaar beter te leren kennen.  Vooral aan de start van 
het jaar, maar zeker ook later.

Ken je team 
Niets beter voor de sfeer in je ploeg dan trots en blij te zijn met wat 
jullie hebben verwezenlijkt.  En zeker als anderen dat ook vinden.  
Daarom twee toptips:

1.  Zorg ervoor dat je successen boekt.  Geef leiding taken die 
ze aankunnen, zowel qua tijd als qua talent.  Ga als ploeg niet te 
enthousiast zweven: je planning moet haalbaar zijn.  Successen 
kun je boeken als een activiteit vlot loopt, maar ook als je 
bepaalde doelen haalde: bv. meer eters op het eetfestijn of alle 
rakwi’s mee op bivak.  Hou je doelen haalbaar, want omgekeerd 
geldt ook: een mislukte activiteit werkt demotiverend.
2.  Deel pluimen uit.  Zoek bij de evaluatie niet enkel wat slecht 
liep, maar bedenk vooral hoe jullie het volgend jaar beter gaan 
doen.  Zet de ploeg voldoende in de bloemetjes.  Geniet van 
waar jullie in geslaagd zijn: bekijk de foto’s, geef complimentjes 
en pak ermee uit in jullie nieuwsbrief of ledenboekje.  Als ‘t goed 

is, mag het ook geweten zijn!
Als groepsleiding alleen is het moeilijk om leiding te motiveren.  
Aanmoedigen, stimuleren, bevestigen en waarderen, dat is iets 
van de hele ploeg.  Motivatie zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar 
taakje net iets liever en beter doet.

Ontspanning 
Een leefweek, een leidingsweekend, naar de film of samen uit: 
puur ontspanning is nodig, voor elke ploeg.  Want Chiro doe je 
toch omdat het plezant is?  Kies met de hele ploeg hoe je de ont-
spanning inplant, het mag geen te grote belasting op je agenda 
zijn.  Uiteraard kun je met enkelen op café gaan, maar het is wel 
leuker als je teamactiviteiten met zoveel mogelijk leiding doet.  Kies 
samen wat je doet, want niet iedereen gaat graag karten of heeft 
daar het geld voor.  Tip: vraag oud-leiding om een avond, dag of 
weekend vol ontspanning voor jullie in elkaar te steken.

]foto: onbekend[
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DE PLEZANTSTE OPENERS VOOR JE VERGADERING 
 om elkaar beter te leren kennen

 ✚ Start de vergadering met ‘het persoonlijke puntje’: alle aan-
wezigen vertellen iets over hun dag of week.

 ✚ Vragenronde: kies een vraag waar iedereen om beurten op 
moet antwoorden.  Bv. ‘Van wie kwam je laatste handge-
schreven brief?’ of ‘Als je 24 uur Superman was, wat zou jij 
dan doen?’

 ✚ Doe een speeddate: iedereen babbelt telkens een minuut 
lang met iemand anders over een bepaald onderwerp of 
een vraag.

 ✚ Geef iedereen een geheim vriendje of vriendinnetje.  Het is 
de bedoeling dat je die persoon verwent zonder dat hij of 
zij weet dat het van jou komt.  Eindig met een kerstfeestje 
waarin je allemaal een cadeau geeft aan je geheime vriendje 
of vriendinnetje, en je elkaar probeert te ontmaskeren.

 ✚ Maak groepjes van twee of drie mensen die elkaar nog niet 
zo goed kennen.  Elk groepje moet in een kwartier tijd iets 
ineen steken: een lijflied voor jullie Chirogroep, een logo 
voor op jullie T-shirt, een ontwerp voor een nieuwe website 
en het enige echte verzameldansje van jullie groep.  Het 
resultaat mag je gebruiken, maar deze opdracht is vooral 
om elkaar beter te leren kennen.

 ✚ Speel blackbox.  Stel een lijst vraagjes op, bv.  ‘Wie zal als 
eerste van ons trouwen?’ of ‘Wie zal er ooit iemand van de 
koninklijke familie ontmoeten?’ Ieder schrijft het antwoord 
op een briefje en steekt dat per vraag in een envelop.  
Nadien bekijk je samen de enveloppen.  Verrassingen?

 om aan je team te werken
 ✚ Organiseer een receptie voor de eerste vergadering van 

het jaar, verzorgd door de oudere leiding.  Zoek een thema, 
verkleed jezelf, maak kleine hapjes die er waw uitzien en ga 
volledig zot in de inkleding van het lokaal.

 ✚ Hou een complimentenronde: vertel je buur op welke 
eigenschap van hem of haar je jaloers bent.

 ✚ Daag de ploeg uit met een samenwerkingsopdracht.  Je 
vindt er massa’s op chiro.be/spelen of in de spelenfiches.

 ✚ Speel (een deel) van het leidingsploegspel ‘De Naakte 
Waarheid’, te koop in De Banier.

Meer fiches vind je op chiro.be/groepsleiding

MEER WETEN?  
 ✚ Kijk op de fiches ‘Nieuwe leiding onthalen’ en 

‘Ploegevaluatie’.
 ✚ Een sterke aspiploeg wordt later een sterke leidingsploeg.  

Tips voor je aspiwerking vind je op chiro.be/alive en in de 
Alive-brochure!

 ✚ Doe een teambuildingsworkshop van de DAA  
(chiro.be/daa) of van Jong & Van Zin (jongenvanzin.be).

 puur voor het plezier
 ✚ Aan het begin van het werkjaar start je de vergadering met een 

kwartiertje het leidingslokaal te pimpen.
 ✚ Neem van elk afdelingsteam een maffe foto voor op de website.  

Geef elk afdelingsteam tien minuten voorbereidingstijd voor de 
beste foto!

 ✚ Laat iedereen verkleed komen en open de vergadering met hap-
jes in het thema.

 ✚ Verras je medeleiding: vanavond geen vergadering, maar bow-
ling!

 ✚ Doe elke vergadering één ‘binnen de minuut’-opdracht en geef 
daar punten voor.  Hang foto’s van elke leidster en leider op een 
ladder.  Degene met de meeste punten komt bovenaan.

 ✚ Laat de Sint of Kerstman op bezoek komen op de leidingskring.
 ✚ Speel tijdens het bivak of tijdens een maand in het jaar gotcha: 

iedereen krijgt de naam van iemand anders van de leiding; die 
persoon moet je met een waterpistooltje neerschieten.  Opgelet: 
er mogen geen getuigen zijn!  Als dat lukt, ga je samen achter 
het volgende slachtoffer aan.  Aan het begin van de vergadering 
overloop je de stand van zaken: wie is er dood, wie leeft nog?

 ✚ Feest!  Vier verjaardagen, donderdagen, rijbewijzen, nieuwe lie-
ven, een nieuw Chirojaar, enz.  Met cava, toeters, slingers, hoed-
jes en al wat je nog kan verzinnen.

 ✚ Spreek vroeger af om samen te eten voor de vergadering.  Vraag 
de kookouders om jullie te verwennen of maak samen eten.

 ✚ Vergader bij iemand thuis!
 ✚ Word zelf weer even lid en speel een spel.


