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Inleiding  
 
 
Op basis van het eerder verrichte onderzoek in opdracht van Chirojeugd Vlaanderen, stellen 
wij een executive summary van ons communicatieplan op.  
  
We sloten ons onderzoeksrapport af met de conclusie dat onze doelgroep in 2 specifieke 
groepen wordt opgesplitst: de eerste generatie, die nauwelijks openstaat voor de Chiro, en 
de tweede generatie, die wel openstaat voor de Chiro. 
  
In dit dossier leggen wij de focus op het aantrekken van de tweede generatie, omdat deze 
groep de Chiro wil leren kennen en dit de kans op diversiteit vergroot. Uit onderzoek stellen 
we vast dat deze generatie zich voornamelijk welkom wil voelen.  
 
Met deze strategie verbeteren wij enerzijds de communicatie van Chirojeugd Vlaanderen, 
anderzijds overtuigen we meer ouders van Marokkaanse origine hun kinderen in te schrijven 
bij de Chiro.  
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1. Executive summary  
 
 
Executive Summary Integraal Afstudeerproject  
Bachelor Communicatiemanagement 2019-2020 
 
Luik 1: Identificatie project 
 

Naam 
Opdrachtgever 

Chirojeugd Vlaanderen 

Gemandateerde 
contactpersoon 

Michael Tubex 

Teamleden:  
Student 1: naam: Anneleen Klinke Minor:  Events & 

entertainment 
Student 2: naam: Laura Marit Minor: Communicatiecoach 
Student 3: naam:  Ilona Stark Minor: Events & 

entertainment 
Helpdesklector Yannick Dujardin 

 
 
Luik 2: Briefing 
 
1.1 Opdrachtgever (max. 950 tekens inclusief spaties) 
 

Chirojeugd Vlaanderen, een Vlaamse jeugdbeweging, wil zoveel mogelijk kinderen en 
jongeren uit Vlaanderen en Brussel in hun vrije tijd samenbrengen. Voor de Chiro is 
iedereen welkom, ongeacht de sociale of culturele achtergrond en de fysieke of 
intellectuele capaciteiten. Via spel doen leden ervaringen op en leren ze samenleven. 
 
De missie van Chirojeugd Vlaanderen is om op zoveel mogelijk plaatsen in Vlaanderen en 
Brussel kinderen en jongeren bij elkaar brengen in hun vrije tijd. Door middel van spelen 
wil de Chiro hen ervaringen laten opdoen.  
 
De visie van Chirojeugd Vlaanderen wordt ook wel de Chirodroom genoemd. Deze droom 
is vertaald in waarden zoals rechtvaardigheid, graag zien en innerlijkheid en wordt waarg 
emaakt door de participatieve, gemeenschapsgerichte en intuïtieve Chiromethodes te 
hanteren. 
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1.2 Briefing (max. 600 tekens inclusief spaties) 
 

Om een betere kijk te krijgen op het gebrek aan diversiteit binnen Chirogroepen, 
vertrekken we vanuit de conclusies van de Masterproef van Yasmina Michiels (VUB, 2019). 
In haar onderzoek heeft Yasmina Michiels zich gericht op Marokkaanse moeders uit Aalst 
met als doel deze te overtuigen hun kinderen in te schrijven in de Chiro. Michiels (2019) 
schrijft in haar onderzoek dat er verschillende drempels zijn die de Marokkaanse ouders 
tegenhouden hun kinderen in te schrijven. Wij trachten deze drempels te verlagen aan de 
hand van communicatie.                                           

 
 
1.3 Probleemstelling (max. 200 tekens inclusief spaties) 
 

Hoe verlagen we de onderzochte drempels a.d.h.v. communicatie zodat Marokkaanse 
ouders uit het Brussels Gewest, met kinderen en jongeren tussen 6 en 12 jaar, hun kind 
inschrijven bij de Chiro?    
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Luik 3: Vooronderzoek 
 
 
2.1 Onderzoeksvraag (max. 650 tekens inclusief spaties) 
 

Wat is Chirojeugd Vlaanderen? 
Wat is de doelgroep van Chirojeugd Vlaanderen? 
Welke drempels zorgen ervoor dat Marokkaanse ouders hun kinderen niet naar de Chiro 
sturen? 
Wat is de houding van Marokkaanse ouders ten opzichte van de vrijetijdsbesteding van 
hun kinderen? 
Hoe communiceert Chirojeugd Vlaanderen? 
Wie zijn de concurrenten van Chirojeugd Vlaanderen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest? 

 
 
2.2 Onderzoeksmethodologie (max. 1000 tekens inclusief spaties) 
 

Aan de hand van desk research verkregen we een betere kijk op het Chirolandschap. 
Daarnaast bouwden we verder op de Masterproef van Yasmina Michiels. Dit vormde de 
basis over onze kennis rond de maatschappelijke drempels die Marokkaanse ouders 
weerhoudt hun kinderen in te schrijven bij de Chiro. Vermits we in secundaire bronnen 
weinig aanvullende informatie vonden, stapten we al snel over op field research. 
 
We kozen voor diepte-interviews om op deze manier diepgaande gesprekken te voeren 
met de ouders. Via deze methode analyseerden we 3 onderdelen: de efficiëntie van de 
huidige communicatie van Chirojeugd Vlaanderen, mogelijke manieren om de doelgroep 
te benaderen en hoe de drempels verlaagd konden worden.  
 
De interviews verliepen aan de hand van een topiclijst. Dankzij deze open vorm van 
vraagstellen, spelen wij tijdens het gesprek in op wat de respondent zegt. 
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2.3 Conclusies onderzoek (max. 1500 tekens inclusief spaties) 
 
 

Onze doelgroep wordt na field research opgesplitst in 2 specifieke groepen: de eerste 
generatie die weinig openstaat voor de Chiro (door Yasmina onderzocht) en de tweede 
generatie die hier wel voor openstaat (door ons onderzocht). Wij leggen in de eerste plaats 
de focus op de tweede generatie, die wél bereid is hun kinderen in te schrijven bij de Chiro, 
wat de kans op diversiteit vergroot. Nadien kan Chirojeugd Vlaanderen proberen om via 
deze groep de eerste generatie te bereiken. 
  
De belangrijkste drempel voor beide generaties is de kennis van en het vertrouwen in de 
Chiro. De naam ‘Chiro’ is wel gekend, maar ze weten niet wat het inhoudt. De andere 
drempels, dus de culturele waarden en normen, moeten volgens de ouders voldoende 
geïntegreerd worden in de communicatie. Voor de ouders spelen de drempels een minder 
grote rol bij de kinderen onder 12 jaar.  
  
Na onderzoek trekken we 5 grote besluiten. Ten eerste dat de Marokkaanse ouders nood 
hebben aan voldoende informatie over de Chiro-activiteiten en de drempels. Ten tweede 
moet deze informatie de juiste boodschap overbrengen en uitnodigend zijn omdat de 
ouders het belangrijk vinden zich welkom te voelen. Ten derde bereiken we hen best via 
vertrouwde kanalen (scholen, buurthuizen). Ten vierde is de huidige communicatie van 
Chirojeugd Vlaanderen niet afgestemd op de noden van deze ouders. Ten slotte is de stap 
voor andere Marokkaanse kinderen en ouders kleiner als er al kinderen uit die gemeenschap 
bij de Chiro zitten.  
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Luik 4: Aanbeveling / realisatie 
 
3.1 Communicatiedoelstellingen (max. 600 tekens inclusief spaties) 
 

Kennis: Tegen het einde van onze campagne willen we dat 13% meer Marokkaanse 
ouders met kinderen tussen 6 en 12, wonende in het BHG, weten wat de Chiro inhoudt. 
 
Attitude: Tegen het einde van onze campagne willen we dat 7% meer Marokkaanse 
ouders met kinderen tussen 6 en 12, wonende in het BHG, Chirojeugd Vlaanderen 
associëren met een jeugdbeweging dat openstaat voor iedereen. 
 
Gedrag: Tegen het einde van onze campagne willen we dat 9% meer Marokkaanse 
ouders met kinderen tussen 6 en 12, wonende in het BHG, bereid zijn hun kinderen in te 
schrijven in de Chiro. 
 

 
 
 
3.2 Communicatiedoelgroep (max. 500 tekens inclusief spaties) 
 

Marokkaanse ouders met kinderen tussen 6 en 12 jaar, wonende in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Na de inzichten uit ons onderzoek besluiten we de focus te 
leggen op de tweede generatie. 
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3.3 Strategie en ingezette middelen (max. 1500 tekens inclusief spaties) 
 

Met deze strategie overtuigen wij enerzijds Marokkaanse ouders van de tweede 
generatie, met kinderen tussen 6 en 12 jaar en wonende in het BHG, hun kind in te 
schrijven bij de Chiro, anderzijds verbeteren we de communicatie van Chirojeugd 
Vlaanderen. 
  
De rode draad die we doortrekken in elke fase van onze strategie, is dat ouders aangeven 
dat ze het heel belangrijk vinden zich welkom te voelen in de Chiro.  
  
We passen eerst de brochure, affiche en website aan naar de noden (diversiteit in 
beeldvorming, halalvoeding, Franse en Nederlandse communicatie) van de doelgroep.  
Dan verspreiden we teasers van een zelfgemaakte video waarin leden van verschillende 
origines over hun ervaring bij de Chiro spreken. De volledige video komt op de website 
en de teasers worden via Facebook getarget. Vervolgens stellen we 2 brochures op, een 
voor ouders en een voor kinderen. In scholen worden de brochures aan de kinderen 
meegegeven en in buurthuizen deelt de Chiroleiding deze rechtstreeks aan de ouders uit. 
Daarnaast organiseren we een familiedag, waar ouders samen met hun kind ontdekken 
wat de Chiro inhoudt. Om deze dag te promoten plaatsen we een bericht op de website 
en delen we flyers uit via scholen en buurthuizen. We koppelen een wedstrijd aan het 
verspreiden van de brochures en aan de flyeractie. Op deze manier motiveren we de 
leiding. Ten slotte maken we de winnaar bekend via mail en plaatsen we een terugblik 
naar de familiedag op Facebook. 
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3.4 Budget (max. 750 tekens inclusief spaties) 
 

Video verhalen leden: €600 
Brochure voor ouders: €1.038 
Brochure voor kinderen: €9.000 
Flyers: €90 
Target Facebook: €500 
Prijs wedstrijd: €700 
Personeelskosten: €10.680 
 
Totaal: €13.932 

 
 
3.5 Planning (max. 400 tekens inclusief spaties) 
 

01/05/'21 - 30/06/'21: aanpassen communicatiemiddelen 
01/07/'21: verhaal kindjes op website 
01/07/'21: informatie familiedag website 
01/08/'21: communiceren wedstrijd naar leiding 
23/08/'21 - 26/09/'21: verhaal kindjes Facebook 
06/09/'21: brochures verspreiden  
13/09/'21: flyeren familiedag 
03/10/'21: familiedag 
13/10/'21: bedanking + winnaar 
16/10/'21: terugblik familiedag 
08/11/'21: evaluatie  
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3.6 Evaluatie campagne (max. 550 tekens inclusief spaties) 
 

FB target:  
Budget van 500 euro → op 1 maand 33.000 mensen bereiken. Er zal ongeveer 1.000 keer 
naar de website worden doorgeklikt. Dit geeft een reach van 4,07%. We vergelijken de 
resultaten met de gemaakte inschattingen via Facebook Business.   
 
Familiedag:  
Ingeschreven Chirogroepen krijgen brochures en flyers. Leiding houdt aantal bezoekers bij. 
Hieruit kunnen we uitmaken hoe efficiënt de brochures en de flyers gewerkt hebben.  
 
Aantal nieuwe inschrijvingen: 
Maand na familiedag → via databank nagaan of inschrijvingen gestegen zijn. 
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2. Bijlagen  
 

2.1. Strategie  
2.1.1. Introductie 

 
Met deze strategie overtuigen wij enerzijds Marokkaanse ouders van de tweede generatie, 
met kinderen tussen 6 en 12 jaar en wonende in het BHG, om hun kind in te schrijven bij de 
Chiro, anderzijds verbeteren wij de communicatie van Chirojeugd Vlaanderen. 
    
Uit ons eerder verrichte onderzoek hebben we namelijk vastgesteld dat het probleem niet 
enkel bij de drempels ligt, maar ook bij de interne communicatie. Dit zijn twee uitdagingen 
die we in de strategie samen moeten uitwerken om tot een oplossing te komen.  
  
In deze strategie gaan we eerst de drempel van kennis en vertrouwen verlagen, mits we uit 
onderzoek vaststellen dat dit de voornaamste drempel is voor onze doelgroep. Dit doen we 
door te beginnen met de huidige communicatiemiddelen van Chirojeugd Vlaanderen aan te 
passen naar de noden en wensen (diversiteit in beeldvorming, halalvoeding, Franse en 
Nederlandse communicatie) die ons werden meegegeven. Het is noodzakelijk om dit eerst te 
doen vooraleer we verder kunnen met de uitwerking van onze strategie.  
 
Binnen de volledige uitwerking van de strategie proberen we zoveel mogelijk aandacht te 
besteden aan het verlagen van alle drempels door te letten op volgende aspecten:  

- Voldoende informatie geven.  
- De informatie moet de juiste boodschap overbrengen en uitnodigend zijn, want de 

ouders willen zich welkom voelen. 
- Communiceren via de vertrouwde kanalen (scholen en buurthuizen). 
- Kinderen uit de Marokkaanse gemeenschap die al bij de Chiro zitten, betrekken in de 

communicatie.  
 
 
Met onze strategie bereiken we volgende doelstellingen:  
 
Kennis: Tegen het einde van onze campagne willen we dat 13% meer Marokkaanse ouders 
met kinderen tussen 6 en 12, wonende in het BHG, weten wat de Chiro inhoudt. 
 
Attitude: Tegen het einde van onze campagne willen we dat 7% meer Marokkaanse ouders 
met kinderen tussen 6 en 12, wonende in het BHG, Chirojeugd Vlaanderen associëren met 
een jeugdbeweging dat openstaat voor iedereen. 
 
Gedrag: Tegen het einde van onze campagne willen we dat 9% meer Marokkaanse ouders 
met kinderen tussen 6 en 12, wonende in het BHG, bereid zijn hun kinderen in te schrijven in 
de Chiro. 
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2.1.2. Rode draad  
 
In ons onderzoek geven ouders aan dat ze het heel belangrijk vinden dat de Chiro hen 
uitnodigt bij de Chiro, zodat ze zich er welkom voelen. Daarom trekken we ‘Welkom voelen’ 
door in elke fase van onze strategie.  
 

- Fase 1: Hier ligt vooral de focus op de diversiteit in de beeldvorming en op de 
hoeveelheid informatie die gericht is op de doelgroep.  

 
- Fase 2: In de video komen leden met een verschillende origine aan bod. Zij wekken 

een uitnodigend gevoel op door aan het einde naar de familiedag te verwijzen.  
 

- Fase 3: De verwoording van de aankondiging van de familiedag op de website 
gebeurt op een uitnodigende manier.  

 
- Fase 4: Leiding neem initiatief om flyers en brochures te verspreiden. Hierbij 

benaderen ze de ouders waardoor de ouders zich meer welkom voelen. Daarnaast is 
het thema van de wedstrijd ‘welkom voelen’.  

 
- Fase 5: Door via scholen de aangepaste brochures uit fase 1 mee te geven aan de 

kinderen, ontvangen alle ouders de informatie zonder iemand uit te sluiten. Via 
buurthuizen en verenigingen geeft de leiding de brochures rechtstreeks aan de 
ouders en heet ze hen welkom bij de Chiro.  

 
- Fase 6: De leiding spreekt de ouders, zowel aan de schoolpoort als in de buurthuizen 

en de verenigingen, rechtstreeks aan. De leiding heet hen welkom, wat een 
uitnodigend gevoel creëert bij de ouders.  

 
- Fase 7: Tijdens de familiedag tonen we aan de hand van informatiestandjes, 

aangepaste voeding en spelletjes aan dat ‘zich welkom voelen’ een belangrijke rol 
speelt binnen de Chiro.  

 
- Fase 8: We bedanken de leidingsgroepen die moeite gedaan hebben om ouders zich 

welkom te laten voelen. 
 

- Fase 9: We gebruiken foto’s van de familiedag georganiseerd door de verschillende 
Chirogroepen om hierop terug te blikken. Door beelden te gebruiken, laten we 
letterlijk zien dat iedereen welkom was. 

 
2.1.3. Boodschap  

 
Ontdek samen met je kinderen dat bij Chirojeugd Vlaanderen iedereen welkom is. 
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2.1.4. Fasen  
2.1.4.1. Fase 1: afstemmen communicatie  

 
Fase 1 van de strategie is de belangrijkste fase. We stemmen de huidige 
communicatiemiddelen (brochure, website en affiche) af op de doelgroep. De 
communicatiemiddelen spreken de ouders momenteel niet aan of geraken zelf niet tot bij 
hen, dus het is belangrijk deze eerst aan te passen vooraleer er andere acties ondernomen 
worden. 
 
De lokale Chirogroepen maken momenteel hun eigen communicatiemiddelen en gebruiken 
die van Chirojeugd Vlaanderen niet. Omdat ze de middelen van Chirojeugd Vlaanderen niet 
gebruiken, ontvangen ouders niet de informatie die ze écht nodig hebben. Het is belangrijk 
de leden te motiveren om de beschikbare communicatiemiddelen te gebruiken en de 
huisstijl van de Chiro toe te passen. We bieden hun wel de mogelijkheid om de brochure en 
de affiche te personaliseren door hier zelf hun groepsnaam aan toe te voegen. 
 
Voor een eerste contact te leggen met ouders, heeft Chirojeugd Vlaanderen momenteel 2 
brochures: ‘Een brochure voor ouders’1 en ‘Welkom in de Chiro’2. We voegen beide 
brochures samen in 1 brochure, met daarin de essentiële informatie die de Marokkaanse 
ouders wensen te ontvangen. Met de essentiële informatie bedoelen we wat de Chiro juist is 
en doet, waar de groepen gesitueerd zijn en wat aanvaard wordt op religieus vlak (kleding, 
voeding, enzovoort). De lay-out van 'Een brochure voor ouders' vormt de basis voor deze 
nieuwe brochure omdat het bredere formaat ervan gebruiksvriendelijk is, en omdat het 
slechts over een aantal pagina’s informatie beschikt. De belangrijkste informatie uit ‘Welkom 
in de Chiro’ wordt dan aan de vernieuwde brochure toegevoegd. De meeste Marokkaanse 
ouders in het BHG spreken Frans, waardoor de brochure zal bestaan uit 6 pagina’s in het 
Nederlands en 6 pagina’s in het Frans3. Qua beeldvorming worden leuke beelden van 
spelende autochtone en allochtone kinderen aan de brochure toegevoegd, om ervoor te 
zorgen dat iedereen zich welkom voelt.  
 
Daarnaast kan ook de website4 heel wat aanpassingen gebruiken. Momenteel is deze 
hoofdzakelijk gericht op leiding en is de essentiële informatie voor de ouders moeilijk of niet 
vindbaar. Ze willen een duidelijk overzicht van wat de Chiro is en waar hun kinderen terecht 
zullen komen, wie de leiding is en wat een Chirodag inhoudt. De Marokkaanse ouders willen 
meer te weten te komen over de activiteiten die er gedaan worden op een Chirodag en wie 
de leiding is per Chirogroep. Om aan deze vraag te voldoen, verwijzen we duidelijk op de 
hoofdpagina door naar een onderdeel gericht op nieuwe ouders, met daarin alle essentiële 
informatie. Momenteel bevat de website ook weinig beeldmateriaal. De ouders geven aan 

 
1 Welkom in de Chiro. (z.d.). Geraadpleegd op 15 2020, van 
https://chiro.be/sites/default/files/attachments/2017-
12/2017_Ouderbrochure.pdf?fbclid=IwAR33HzWasom8Uot5w9G3dtOYQenZo1UOc4iXRzcxkiwWkyx2UjFtkiFjt
mM 
2 Een brochure voor ouders. (z.d.). Geraadpleegd op 15 2020, van 
https://chiro.be/sites/default/files/attachments/2018-02/2016%20ouderbrochure_Nl.pdf 
3 Vlaanderen . (z.d.-b). Taalvrijheid. Geraadpleegd op 14 maart 2020, van 
http://www.taalwetwijzer.be/andere/taalvrijheid.html?fbclid=IwAR0CkkI7AZTH06_MyFZ2IU6G5GuN6JesTOtSF
GNFijZycxP9tl6bzPsJeuk  
4 Chirojeugd Vlaanderen | Chiro.be. (z.d.). Geraadpleegd op 15 2020, van https://chiro.be  
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veel belang te hechten aan foto’s die weerspiegelen wat de Chiro inhoudt, om zich een 
beeld te kunnen vormen van de activiteiten waar hun kinderen aan deelnemen. Daarom 
raden we aan meer foto’s en video’s op de website te plaatsen.  
 
Daarnaast merken we op dat elke Chirogroep nog eens een aparte website heeft. Dit is op 
zich geen probleem, maar er staat geen link naar deze websites op chiro.be. Door dit wel te 
doen is het voor ouders makkelijker om de specifieke activiteiten per groep te bekijken. Als 
laatste raden we aan om de richtlijnen rond wat de Chiro is, uniform, eten, kamp, … 
standaard op elke website van de verschillende Chirogroepen te plaatsen.  
 
Ten slotte moet de affiche ‘#OnsChiroverhaal’ aangepast worden. Voor de Marokkaanse 
ouders is deze affiche niet aantrekkelijk om hen aan te sporen meer informatie te zoeken 
over de Chiro. Ouders willen op een affiche beelden zien die duidelijk weerspiegelen hoe het 
er in de Chiro aan toe gaat. Dit in combinatie met een slogan die een overtuigend en 
uitnodigend gevoel opwekt. In onze strategie gebruiken we geen affiche, omdat de 
Marokkaanse ouders vinden dat affiches niet opvallen in het straatbeeld. 
 
 

2.1.4.2. Fase 2: verhalen leden 
 
Na fase 1 start de uitwerking van specifieke acties. Een eerste uitwerking is een video van 
maximum 1 minuut waarin leden van verschillende origine tussen 6 en 12 jaar iets zeggen 
over de Chiro. De volledige video zal verschijnen op de website vanaf 1 juli. Daarnaast gaan 
we uit de video teasers halen zodat we deze naar onze doelgroep kunnen targeten op 
Facebook. Deze teasers duren 20 seconden en zullen vanaf 30 augustus tot 26 september 
getarget worden. Tijdens deze 4 weken wordt er elke week 1 nieuw filmpje getarget. Per 
teaser wordt er door verschillende leden een van volgende vragen behandeld: hoe ervaren 
ze de Chiro, wat leren ze er allemaal bij en waarom zouden anderen lid moeten worden. Op 
het einde van de video en de teasers roepen de kinderen een leuk zinnetje dat ouders moet 
motiveren om samen met hun kinderen naar de familiedag (fase 7) te komen. 
 
Uit ons onderzoek hebben we vastgesteld dat Marokkaanse ouders het belangrijk vinden om 
te zien hoe andere kinderen van dezelfde origine de Chiro ervaren. Door leden aan het 
woord te laten, ontstaat er meer vertrouwen en overwegen de ouders sneller informatie op 
te zoeken rond de Chiro. In de video’s spreken leden van verschillende origine, waardoor 
duidelijk gemaakt wordt dat iedereen welkom is. De verhalen dragen bij tot het verhogen 
van de kennis en het vertrouwen over Chiro bij de Marokkaanse ouders. 
 
Enerzijds plaatsen we het filmpje op de website omdat de ouders in fase 4 naar de website 
doorverwezen worden. Door het filmpje te plaatsen op de homepagina, zien de ouders 
onmiddellijk hoe kinderen de Chiro ervaren. Het is belangrijk dat dit filmpje op de website 
komt te staan vóór de verspreiding van de brochures in fase 4. Anderzijds is het doel van de 
teasers op Facebook om de doelgroep gericht te bereiken.  
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Figuur 1: Target Facebook 
 
 
 
 

2.1.4.3. Fase 3: informatie familiedag 
 
We plannen een familiedag (fase 7). Om awareness te creëren, moet deze familiedag al 
eerder gepromoot worden. Dit doen we zowel online in deze fase als offline via flyers in fase 
5. We kiezen ervoor de website in te schakelen om reclame te maken over de familiedag. Dit 
doen we om dezelfde reden als in fase 2, namelijk dat de ouders via de brochures op de 
website terechtkomen. Op deze manier komen ze voor de eerste keer in contact met de 
familiedag. 
 
 

2.1.4.4. Fase 4: wedstrijd leidingsgroepen 
 
Leidingsgroepen geven aan te weten dat er communicatiemiddelen door Chirojeugd 
Vlaanderen aangeboden worden, maar maken er geen gebruik van. Om de groepen te 
motiveren dit wel te doen, kiezen we ervoor om aan de verspreiding van de brochures (fase 
5) en de flyers (fase 6) een wedstrijd te linken, waarbij een prijs te winnen valt. We starten 
de communicatie rond de wedstrijd vanaf 1 augustus, en dit loopt tot de bekendmaking van 
de winnaar op 13 oktober. Deze wedstrijd loopt samen met het organiseren van een 
familiedag. 
 
De wedstrijd verloopt als volgt. Vanuit Chirojeugd Vlaanderen wordt een mail gestuurd naar 
de lokale Chirogroepen om hen te informeren over de wedstrijd. We vragen aan de leiding 
die wenst deel te nemen een ‘ik doe mee’ formulier in te vullen, omdat het voor Chirojeugd 
Vlaanderen nog steeds belangrijk is dat de leiding zelf beslist of ze deelneemt of niet. op 
deze manier kunnen we inschatten hoeveel brochures en flyers er juist nodig zijn. De 
deelnemende groepen ontvangen deze middelen gratis. Groepen die niet deelnemen 
kunnen de brochure bestellen via chiro.be aan 10% korting. 



 16 

In de mail ontvangt de leiding de richtlijnen rond de wedstrijd en het thema waarrond 
gewerkt wordt. Om een deelname als geldig te beschouwen, moet er aan twee hoofdcriteria 
worden voldaan: 

- 3 foto’s met de bundel brochures aan een schoolgebouw.  
- 10 foto’s waarbij telkens een andere ouder een flyer krijgt (aan school of buurthuis). 

 
Vervolgens is het aan de leiding zelf om een zo origineel mogelijke foto te maken onder het 
thema ‘zich welkom voelen’. Iedere groep krijgt de kans dit op zijn eigen manier in te vullen. 
Het is wel belangrijk dat de flyers voor de familiedag op de foto te zien zijn. Groepen krijgen 
de kans hun deelname in te zenden tot 27 september.  
 
Vanaf 28 september komen de foto’s op de Facebookpagina van Chirojeugd Vlaanderen. De 
deelnemers krijgen dan de kans om tot 10 oktober zoveel mogelijk likes te sprokkelen op 
hun foto.  
 
Ten slotte worden op 13 oktober de winnaars bekendgemaakt. We geven een prijs aan de 
top 3, zodat Chirojeugd Vlaanderen ook anderen kan belonen en zo veel mogelijk blijft 
betrekken. De prijs is een cadeaubon bij Gamma, waarmee de leiding aankopen kan doen 
om hun lokaal op te knappen. De 3de plaats krijgt een bon van €100, de 2de plaats krijgt een 
bon van €200 en de winnaar krijgt een bon van €400. 
 
 

2.1.4.5. Fase 5: brochures 
 
Een volgende uitwerking is de verspreiding van de brochures. De brochures zijn voor de 
Marokkaanse ouders een belangrijk communicatiekanaal, maar ze geven aan deze niet te 
ontvangen. We kiezen ervoor om zowel een brochure voor ouders als voor kinderen te 
ontwikkelen.  
 
In fase 1 wordt de brochure voor ouders aangepast aan de noden van de Marokkaanse 
ouders. Om meer traffic op de website te creëren plaatsen we aan de achterkant enerzijds 
een link en een QR-code die de ouders doorverwijzen naar de website. Anderzijds plaatsen 
we er ook een inschrijvingsformulier om het inschrijvingsproces te vergemakkelijken.  
 
De brochure voor kinderen focust zich op spel en plezier. Hierin zullen verschillende 
spelletjes staan met de Chiro als thema. Deze brochure staat apart van die van de ouders en 
wordt enkel meegegeven via scholen en niet in de buurthuizen. Via scholen is de kans 
namelijk veel groter dat het kind de spelletjes in handen krijgt, ziet en speelt. Als het kind de 
spelletjes leuk vindt kan de ouder hieruit afleiden dat de Chiro iets leuk kan zijn. 
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We kiezen ervoor om de brochure voor ouders te verspreiden via scholen5 6 en buurthuizen7 
waar veel Marokkaanse ouders aanwezig zijn. Enerzijds kiezen we voor scholen omdat de 
ouders dit kanaal als vertrouwenspersoon zien, anderzijds verspreiden we via buurthuizen 
omdat dit één van de ontmoetingsplaatsen is binnen deze cultuur.  
 
Via scholen worden deze brochures meegegeven met de kinderen, om zo de ouders te 
bereiken. Ons onderzoek wijst uit dat Marokkaanse ouders het belangrijk vinden dat de 
kinderen zelf voorstellen welke vrijetijdsbesteding ze willen doen. Door hen een brochure te 
geven creëren we de kans dat dit effect bereikt wordt. Via de buurthuizen en verenigingen 
geeft de leiding de brochures wel rechtstreeks aan de ouders mee, omdat ze dan een 
promotiepraatje kunnen doen en meer vertrouwen creëren.  
 
 

2.1.4.6. Fase 6: flyers familiedag 
 
Om de Marokkaanse ouders en kinderen naar de familiedag te krijgen, willen we gebruik 
maken van flyers. Uit onderzoek weten we dat onze doelgroep makkelijker te bereiken is via 
vertrouwde communicatiekanalen zoals bijvoorbeeld de school. Daarom deelt de 
Chiroleiding de flyers uit aan de schoolpoorten. Daarnaast flyeren ze in omgevingen waar 
een groot deel van de Marokkaanse gemeenschap aanwezig is, zoals buurthuizen. Onze 
doelgroep wenst namelijk rechtstreeks aangesproken te worden en wil zien aan wie de 
kinderen toevertrouwd zullen worden. Hierdoor ontstaat er meer vertrouwen en vergroot 
de kans om die ouders naar de familiedag te krijgen. Door te flyeren aan de scholen en in de 
verschillende buurten bieden we de ouders die reeds met een aantal vragen zitten de 
mogelijkheid om deze te stellen aan de leiding.  
 
 

2.1.4.7. Fase 7: familiedag 
 
We stellen uit ons onderzoek vast dat onze doelgroep veel informatie nodig heeft over de 
Chiro om er vertrouwen in te hebben. Daarom is het ideaal dat er door elke lokale 
Chirogroep een familiedag wordt georganiseerd, zodat de ouders zelf zien wat kinderen 
doen in de Chiro. Deze familiedag draagt bij tot het verlagen van al onze onderzochte 
drempels. 
 
We voorzien informatiestanden waar de Chiroleiding ouders welkom heet en antwoorden 
geeft op hun vragen. Dankzij deze informatiestanden hebben de ouders rechtstreeks contact 
met de leiding, waardoor ze meteen kunnen zien wie verantwoordelijk is over de kinderen, 
en dat wekt vertrouwen op. Door te antwoorden op de vragen van de ouders, tonen we aan 
dat we de ouders willen betrekken omdat ook zij een belangrijke rol spelen in de Chiro.  

 
5 Vlaanderen . (z.d.). Onderwijsaanbod in Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 maart 2020, van https://data-
onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx?hs=211++https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerling
enaantallen-basis-en-secundair-onderwijs-en-hbo5  
6 Vlaams onderwijs in cijfers 2018-2019. (z.d.). Geraadpleegd op 15 maart 2020, van 
https://www.vlaanderen.be/publicaties/vlaams-onderwijs-in-cijfers-2018-2019  
7 Buurthuizen. (z.d.). Geraadpleegd op 15 maart 2020, van https://www.brussel.be/buurthuizen  
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Bij interesse kunnen de ouders er het inschrijvingsformulier van hun kind indienen of 
invullen. Deze standen worden in het Chirolokaal geplaatst, zodat de ouders meteen zien 
waar de groep samenkomt. 
 
Naast de infostanden organiseren we typische Chirospelletjes waar de ouders en de 
kinderen samen spelen. Op deze manier ervaren de ouders hoe een Chirodag eruitziet. 
Verder bieden we een vieruurtje (koekjes en sapjes) aan waarbij er gelet wordt op allergieën 
en halalvoeding. Dit kost 50 cent en wordt op een normale Chirodag ook aangeboden.8  
 
We integreren de familiedag in de Chiro op jaarlijkse basis zoals dit gedaan wordt met 
vriendjesdag. Dit doen we omdat het elk jaar zorgt voor een moment waar de Chiro leden 
kan werven. Het is dan wel belangrijk dat elke Chirogroep dit evenement voorziet in hun 
budget. Om zoveel mogelijk budget te sparen raden we de leiding aan hun eigen middelen te 
gebruiken (vb. Tafels, stoelen, tenten, ...). Groepen kunnen steeds terecht bij Chirojeugd 
Vlaanderen om bepaalde materialen aan te vragen. 
 
 

2.1.4.8. Fase 8: bekendmaking winnaar 
 
Na de familiedag bedanken we de deelnemende Chirogroepen voor hun inspanning om de 
brochures en de flyers te verspreiden. We sturen vervolgens naar de groepen een mail om 
de 3 winnaars bekend te maken.  
 
 

2.1.4.9. Fase 9: terugblik 
 
Ten slotte plaatsen we een terugblik naar de familiedag op de website en de 
Facebookpagina van Chirojeugd Vlaanderen. Dit doen we door foto’s van de familiedagen, 
georganiseerd door de verschillende Chirogroepen, te verzamelen. Tijdens de familiedag 
wordt aan de aanwezigen meegedeeld dat er een terugblik online geplaatst wordt, zodat ze 
zeker een kijkje nemen op de website of op Facebook. Deze terugblik kan door Chirojeugd 
Vlaanderen en de lokale Chirogroepen de jaren nadien gebruikt worden om te 
communiceren over de volgende editie van de familiedag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Chiro Aartrijke . (2018, 15 oktober). Info. Geraadpleegd op 13 maart 2020, van https://chiroaartrijke.be/info  
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2.1.5. Planning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

2.1.6. Budget 
 

Wat Aantal Kost 
Video verhalen leden9   €600 
 Huur materiaal -  €200 
 Werkuren -  €250 
 Montage -  €150 
 
Brochure voor ouders10    
 Brochure 10.080 €1.038 

 
Brochure voor kinderen11    
 Brochure 9.000 €324 

 
Flyers12    
 Flyer 6.480 €90 

 
Target Facebook    
 Gesponsorde berichten 3x/pp, 1 maand €500 

 
Prijs wedstrijd   €700 
 Cadeaubon doe-het-

zelf-zaak 
3 €400 

   €200 
   €100 

 
Personeelskosten   €10.680 
 Communicatiemiddelen 

aanpassen 13 
-  €10.200 

 Fotograaf 14 -  €480 
 

Totaal   €13.932 
 

 
9 Zie bijlage p34  
10 Zwartopwit. A5 liggend | geniete brochures | brochures | ALL | zwartopwit.be. Geraadpleegd op 17 maart 
2020, van https://www.zwartopwit.be/shop/all/brochure/geniete-brochures/a5-liggend-420x148/brochure-
maco-gloss-135-rv?pages=12  
11 Zwartopwit. A5 liggend | geniete brochures | brochures | ALL | zwartopwit.be. Geraadpleegd op 17 maart 
2020, van https://www.zwartopwit.be/shop/all/brochure/geniete-brochures/a5-liggend-420x148/brochure-
maco-gloss-135-rv?pages=8  
12 Zwartopwit. A5 | rechte hoeken | flyers | ALL | zwartopwit.be. Geraadpleegd op 17 maart 2020, van 
https://www.zwartopwit.be/shop/all/flyers-leaflets/rechte-hoeken/a5-148x210/all  
13 I. (2018, 11 juni). Het loon van een communicatiemedewerker: 1.718 euro netto. Geraadpleegd op 17 maart 
2020, van https://www.jobat.be/nl/art/het-loon-van-een-communicatiemedewerker-1718-euro-netto  
14 Freelancenetword. (z.d.). Freelance tarieven. Geraadpleegd op 17 maart 2020, van 
https://www.freelancenetwork.be/freelance-tarieven  
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2.1.7. Evaluatie campagne 
 

2.1.7.1. Target facebook 
 
In fase 2 worden teasers van de video getarget op Facebook voor een budget van 500 euro. 
Door te targeten op Facebook, hebben wij controle over een aantal variabelen: de 
kenmerken van de doelgroep, de periode waarin we wensen te targeten en het aantal 
benaderingen per persoon. Verder bepaalt Facebook zelf het verdere verloop van de 
targeting.  
 
Bij een budget van 500 euro, bereiken we op 1 maand 33.000 mensen. Aan een geschatte 
doorklikratio van 1% en een kost van €0,50 per klik naar de website, zal er 1.000 keer naar 
de website worden doorgeklikt. Dit zorgt voor een reach van 4,07%. We vergelijken de 
resultaten met de gemaakte inschattingen via Ads Manager in Facebook Business.  
 
 

2.1.7.2. Familiedag 
 
Chirogroepen kunnen zich inschrijven om mee te doen aan de wedstrijd. Op basis van het 
aantal groepen die ingeschreven zijn, drukken we brochures en flyers af. Per Chirogroep 
voorzien we 540 flyers en 840 brochures. Deze communicatiemiddelen dienen uiteindelijk 
om ouders en kinderen naar de familiedag aan te trekken. Het is de bedoeling dat de leiding 
het aantal bezoekers bijhoudt. Hieruit kunnen we dan uitmaken hoe efficiënt de brochures 
en de flyers gewerkt hebben.  
 
 

2.1.7.3. Aantal nieuwe inschrijvingen  
 
Het doel van deze campagne is dat er meer Marokkaanse kinderen tussen 6 en 12 jaar zich 
inschrijven bij de Chiro. Een maand na de familiedag kunnen we via de databank nagaan of 
de inschrijvingen gestegen zijn in tegenstelling tot het jaar ervoor.   
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2.2. Protocol 
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2.3. SWOT 
 
 

Sterktes Zwaktes 
o Spel en plezier staan centraal. 
o Herkenbare huisstijl. 
o Uniform mag vuil worden.  
o Herkenbaarheid op straat door uniform.  
o Leiding pas vanaf 18 jaar.  
o Volgen van cursus vooraleer leiding te 

worden. 
o Vrijwilligers op alle niveaus. 

o Gebrek informatieoverdracht naar 
ouders toe over de activiteiten.  

o Weinig multiculturaliteit binnen de 
Chiro. Dit zowel in de communicatie als 
binnen de Chirogroepen zelf.  

o Prijs van uniform en kamp ligt hoog. 
o Brochure ‘Welkom in de Chiro’ is te 

informatief.  
o Website enkel in het Nederlands.   
o Website niet afgestemd op de ouders. 
o Huidige communicatie geraakt niet tot 

bij de Marokkaanse ouders.  
o Te veel gericht naar mensen die Chiro al 

kennen en te weinig naar de sociaal 
zwakkeren en allochtonen.  

o Communicatie en samenwerking binnen 
de Chirostructuur is soms moeilijk. 

o Chirogroepen mogen zelf 
communicatiemiddelen uitwerken. 

 
Kansen Bedreigingen 

o Marokkaanse ouders staan open voor 
de Chiro.  

o De ouders rechtstreeks aanspreken. 
o Christelijk imago is voor sommige 

ouders geen probleem.  
o In communicatie rekening houden met 

de drempels voor Marokkaanse ouders. 
o Chiro is een leuke kans om Nederlands 

te leren.  
o Samenwerking met lokale, kleine 

organisaties.  
o Communicatie in Nederlands en Frans. 

o Marokkaanse gemeenschap weinig 
bekend met jeugdwerkingen en 
activiteiten.  

o Waarden en normen binnen de 
Marokkaanse cultuur zijn verschillend 
van de Belgische cultuur.  

o Marokkaanse ouders hebben weinig 
kennis over de Chiro.  

o Christelijk imago bij sommige ouders. 
o Marokkaanse ouders weten niet wat de 

Chiro inhoudt.  
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2.5. Contactrapporten 
 
AP (Opdrachtgever/ Michael Tubex)  
 

Meeting van: 10/03/2020 – 11/03/2020 
Aanwezig: Ilona Stark, Laura Marit, Anneleen Klinke 
Geëxcuseerd:  
Afwezig: / 
Notulist: Ilona 

 
Contact 1: via mail 
 
Dag Michael 
 
Zoals gisteren meegegeven hebben we een aantal vraagjes voor jou. 

• Mogen wij zomaar jullie aanpak van communicatie veranderen? 
• Hoe communiceren jullie momenteel naar de lokale groepen toe (bij vb. 

veranderingen), via platform/mail/...? 
• Is het mogelijk om een nieuwe dag te integreren? (Een beetje gelijkaardig 

aan vriendjesdag, maar in plaats van vriendjes nemen de kinderen hun 
familie mee = soort introductiedag voor de ouders). 

Alvast bedankt!  
 
Groetjes 
Anneleen, Laura en Ilona 
 
 
Dag Ilona 
  
Een antwoord op jullie vragen. 

• Mogen wij zomaar jullie aanpak van communicatie veranderen? 
-          Nee, daar is onze werking te groot voor. Wij staan wel kei hard open voor 
suggesties, aanbevelingen, experimenten, … We kunnen ook een deeltje van 
onze communicatie uit handen geven, bijvoorbeeld. Voor praktische 
afstemming daarover, stuur ik je graag door naar mijn collega Bart, in cc. Of 
het geografisch afbakenen, bijvoorbeeld Brussel of Antwerpen. 

• Hoe communiceren jullie momenteel naar de lokale groepen toe (bij bv 
veranderingen), via platform/mail/...? 

-          Via sociale media (Facebook & Instagram) 
-          Via de nieuwbrief aan leiding 
-          Via onze watervalstructuur (verbonden – gewesten – lokale groepen) 
-          Via mail 
-          Via telefoon 
-          Face-to-face-gesprekken, al gebeurt dat enkel in crisissituaties 
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-          Via onze bekendmakingsmaterialen die ik jullie al bezorgde (poster en 
opplooifolders) 
-          Via de website 

• Is het mogelijk om een nieuwe dag te integreren? (Een beetje gelijkaardig aan 
vriendjesdag, maar in plaats van vriendjes nemen de kinderen hun familie mee = 
soort introductiedag voor de ouders). 

-          Hetzelfde antwoord als de eerste vraag. Onze organisatie is te groot voor 
zulke grootschalige experimenten. Dat moet beslist worden door vrijwilligers 
op verschillende overlegorganen, en daar gaan meestal enkele jaren over. 
-          Wat jullie voorstellen, gaan we dit jaar wel voor de eerste keer proberen. 
Misschien kunnen jullie daar iets mee doen? Je leest er hier een artikeltje 
over. 

Groetjes 
Michael 
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AP (Medewerker Chirojeugd Vlaanderen/ Bart Vernimmen)  
 
Contact 2: via mail 
 

Meeting van: 11/03/2020 – 15/03/2020 
Aanwezig: Ilona Stark, Laura Marit, Anneleen Klinke 
Geëxcuseerd:  
Afwezig: / 
Notulist: Laura 

 
Dag Bart  
 
Zoals Michael zei, zijn wij bezig met ons afstudeerproject. Momenteel zijn wij bezig met de 
strategie, maar wij hebben nog enkele vragen. Zouden wij eventueel vrijdag met u kunnen 
bellen?  
 
Groetjes  
Laura, Ilona & Anneleen  
 
 
Dag Laura, 
  
Jullie mogen mij zeker en vast bellen vrijdag! Tussen 12u en 14u heb ik overleg en 
middagpauze, maar de rest van de dag (10u-17u30) ben ik normaal gezien bereikbaar via het 
algemene nummer (03-231 07 95).  Er werken hier 3 Barten, dus vraag zeker naar Bart 
Vernimmen.  
  
Mochten jullie al concrete vragen hebben, mail die dan gerust al even door, dan bekijk ik die 
op voorhand al eens. 
  
Met vriendelijke groet 
 
Hey Bart  
 
Door het coronavirus is er de voorbije dagen wat gebeurd waardoor ik je nu pas antwoord.  
Onze school is volledig in lockdown dus wij gaan vandaag niet kunnen bellen.  
Mogen wij de vragen doorsturen?  
 
Groetjes  
Laura 
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Dag Laura, 
  
Ik was je ook net aan het mailen, aangezien ook bij ons het coronavirus de boel behoorlijk op 
stelten gezet heeft, waardoor ook wij sinds vandaag van thuis uit werken. Stuur dus gerust 
jullie vragen via mail door en dan doe ik mijn uiterste best om ze zo spoedig mogelijk te 
beantwoorden. 

 

Hey Bart 

Een deel van onze strategie bestaat uit een familiedag. Dit om allochtone ouders meer aan 
te trekken. Hierbij zouden alle Chirogroepen jaarlijks een dag moeten organiseren waar 
ouders en kinderen kunnen kennismaken met de Chiro. Dit is gelijkend aan de 
ouderactiviteit. (zie link) 

https://chiro.be/spelen-met-ouders-chiro-sint-jan-vertelt-over-hun-
ouderdag?fbclid=IwAR13nbH7Vyzvg64VwS1t9msKHdglRBj5pse8tKKOmg49UQ5KL1RzZnxvpt
k 

Natuurlijk weten wij niet of de groepen dit volledig zelf moeten organiseren. Krijgen zij hier 
middelen (geld of materiële voorzieningen) voor vanuit Chirojeugd Vlaanderen of moeten zij 
dit in hun jaarlijks budget voorzien? 

Heb je een idee wat het budget zou zijn voor zo’n dag? 

Groetjes 

Laura, Ilona, Anneleen 
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Dag Laura, 
  
Bij deze een zo goed mogelijk antwoord op je vraag, al moet ik toegeven dat een deel van je 
vraag niet helemaal mijn expertise als communicatieverantwoordelijke is. 
  
Allereerst is het belangrijk om weten dat initiatieven zoals onze nationale ouderdag waar je 
naar verwees vrijblijvend zijn voor lokale groepen. Met andere woorden kiest elke 
Chirogroep voor zichzelf of ze wel of niet aan een dergelijk initiatief willen deelnemen en 
ook op welke manier. In het geval van de nationale ouderdag willen we hen dan ook 
voornamelijk informeren en inspireren, maar het is verre van verplicht. De Chiro vindt het 
namelijk belangrijk om veel beslissingsrecht en mandaat bij zijn vrijwilligers te leggen. Dat 
wil niet zeggen dat we hen niet enthousiast proberen maken om deel te nemen, maar de 
eindbeslissing ligt nog altijd bij hen. 
  
Daarnaast is het ook niet zo dat Chirojeugd Vlaanderen zomaar geld uitdeelt aan lokale 
groepen. Veel groepen krijgen subsidies via het stads- of gemeentebestuur en vullen dat 
verder aan met de inkomsten van lidgeld, geldacties, enz. Het is dus, als ik mij niet vergis, 
niet gebruikelijk dat Chirojeugd Vlaanderen voor dit soort dagen financiële middelen ter 
beschikking stelt van groepen. Wat wij wel doen is bijvoorbeeld materialen voorzien die 
groepen dan kunnen aanvragen. Bijvoorbeeld voor de bekendmaking, in het begin van het 
jaar, kunnen groepen gratis posters aanvragen, maar ook tijdens het jaar kunnen ze 
verschillende brochures, spelen, e.d. aanvragen of ophalen in De Banier. Ik ga er dus vanuit 
dat voor zo’n familiedag Chirojeugd Vlaanderen eerder (inspirerende) materialen ter 
beschikking zou stellen, maar niet direct voor alle lokale groepen geld beschikbaar gaat 
maken. Dat wil niet zeggen dat dat niet overwogen zou worden voor een specifiek initiatief 
waar een bijzondere meerwaarde achter zit, maar het is niet gebruikelijk en ik kan daar dus 
ook echt geen bedrag op plakken. Ik zou, mocht dat nodig zijn, je vraag ook kunnen 
doorsturen naar de directie, maar ik weet niet of zij daar een veel concretere inschatting van 
kunnen maken. 
  
Kunnen jullie hier iets mee? Ik besef dat het jullie vragen niet volledig beantwoordt zoals 
jullie misschien gehoopt hadden, maar het zijn dan ook geen pasklare antwoorden. 
  
Mochten er nog bijkomende (communicatie)vragen zijn, stel ze dan gerust! 
  
Prettig weekend. 
 
 
Hey Bart  
 
Bedankt voor de hulp, we kunnen hier zeker mee verder.  
 
Groetjes  

Laura, Ilona, Anneleen 
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AP (Freelance videograaf / Simon Vanderhoydonck) 
 

Meeting van: 14/03/2020 
Aanwezig: Ilona Stark, Laura Marit, Anneleen Klinke 
Geëxcuseerd:  
Afwezig: / 
Notulist: Anneleen 

 
Contact 3: via phonecall  
 
Simon: “Goeiemiddag, met Simon.” 
 
Anneleen: “Dag Simon, met Anneleen hier. Samen met 2 medestudenten zijn wij aan het 
werken aan een communicatiestrategie voor een schoolopdracht. In onze strategie willen wij 
graag een video verwerken. Momenteel hebben wij geen zicht op wat budget we hierop 
kunnen plakken, kan jij ons hierbij verder helpen?”  
 
Simon: “Natuurlijk, kan je mij wat meer informatie geven over wat de bedoeling is van de 
video?” 
 
Anneleen: “De video zal 1 minuut lang zijn en moet tijdens de montage opgesplitst worden 
in 4 kleinere video’s. In de video is het de bedoeling dat leden van de Chiro een kort 
antwoord geven op 3 verschillende vragen. Het filmen zelf zal gebeuren op een 
Chironamiddag, dus van 14u-18u en liefst eens langsgaan bij 2-3 verschillende Chirogroepen 
in Brussel.” 
 
Simon: “Oké, op het eerste gezicht zou ik al wat materiaal moeten huren zoals enkele 
lampen en een lens. Dit komt meestal neer op zo een €200. Mijn eigen uren reken ik op 
€200 voor een namiddag te filmen. En voor een montage reken ik €150 aan.”  
 
Anneleen: “Super, dit helpt ons enorm verder!” 
 
Simon: “Geen probleem! Als je nog vragen hebt, weet je mij te vinden.” 
 
Anneleen: “Heel hard bedankt, fijne dag nog.” 
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AP (Thalia) 
 

Meeting van: 14/03/2020 
Aanwezig: Ilona Stark, Laura Marit, Anneleen Klinke 
Geëxcuseerd:  
Afwezig: / 
Notulist: Anneleen 

 
Contact 4: via Messenger 
 
Laura: “Hoe vaak zouden wij zo dat filmpje van die verhalen van die kindjes moeten targeten 
op FB?” 
 
Thalia: “Goh, da’s een campagne dat je een halfjaar door kunt laten lopen ze. Gewoon 
zorgen voor voldoende afwisseling 
 
Laura: “Hoe bedoel je?” 
 
Thalia: “Dat je meer dan 1 filmpje moet voorzien, verschillende triggers. Kunnen kleine 
stukjes uit een langere video zijn” 
 
Laura: “Dus zou je dat dan niet in een kortere periode doen” 
 
Thalia: “Anders zijn de mensen uw ad beu en gaan de resultaten slecht zijn. Maar dat is 
gewoon reclame he. Je moet gewoon een start en einddatum instellen. Facebook beslist zelf 
hoeveel keer hij dat toont en aan wie” 
 
Laura: “Dus we kunnen dat niet beslissen?” 
 
Thalia: “Nee, maar je kan wel een regel instellen dat de ad max. 3 keer per persoon mag 
getoond worden” 
 
Laura: “Kan jij dat berekenen hoeveel ons dat gaat kosten moesten wij dat een maand 
doen?” 
 
Thalia: “Ja, wacht eventjes eh” 
 
Thalia: Pakt voor FB €500 per maand als je resultaten wilt behouden. Maar dat is wel een 
minimumbudget.” 
 
Laura: “Ok, dank u!”  
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2.6. Vergaderverslagen  
 

Helpdesk 1	

Gesprek van: 29/11/2019 

Aanwezig: Ilona Stark, Laura Marit, Anneleen Klinke 

Geëxcuseerd:  / 

Afwezig: / 

Notulist: Ilona 

Coach: Yannick Dujardin 

	

• Probleemstelling: 
Communicatiestrategie maken  
à Om allochtone jongeren aan te trekken 
à + waarom komen ze niet 
 
Effectief opzoeken wat het communicatieprobleem is. 
 
Op wie focussen we, op welke manier en wat is realistisch? 
Doelgroep vastleggen om bij te beginnen! = Allochtonen in het algemeen? 
Micro- meso- macro- analyse 
Doelgroep, mogelijke stakeholders, …  
 

• Eerst onderzoeksvragenlijst 
à Sturing uit document van Yasmina Michiels  
à Focusgroepen beste manier? Vooraleer we hierover nadenken moeten we eerst goede 
deskresearch voeren. 
à Onderzoek van Yasmina is al vrij gedocumenteerd. Misschien hebben lokale Chirolokalen 
zelf al onderzoek gedaan? 
 

• Onderzoek 
à Lijst met onderzoeksvragen aanpassen en afwerken. 
à Exploratief en exhaustief te werk gaan tijdens desk research. 
à Kunnen combineren: tijdens deskresearch ontdekken waar we al op kunnen focussen in 
field research en waar de pijnpunten liggen. 
à Specifiek vastleggen waar onderzoek ECHT over moet gaan: eerst bouwstenen v/h 
onderzoek, en dan per tak gaan bekijken welke vragen we nog kunnen stellen en daarop 
verder bouwen. 
 

• Hoe aan AP beginnen 
à Vragenlijst opstellen, desk en fieldresearch  
à Zelfde stappen als bij CT4 
à Komen met: Dit hebben we gedaan en dit willen we doen + goede vragen stellen 
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à En dan telkens hier specifiek op ingaan 
 

• Nu:  
à Exploratieve desk research 
à Analyseer rapport en wat bestaat er al?  
à Stel een goede vragenlijst op dat specifiek toegepast is op wat wij moeten doen 
à Kijken wat niet goed was aan document van Yasmina (wat schiet tekort?) 
 
Gekend en geliefd zijn? Niet echt de bedoeling à moeten komen, willen ze aantrekken à 
dat is de bedoeling 
 
Organisatieprobleem: te weinig allochtone jongeren aantrekken 
Communicatieprobleem: we weten het nog niet? 
Veronderstellingen v/d opdrachtgever over het probleem: christelijk imago (er zit 
onderbouw onder). Is dit een communicatieprobleem? Ja, als ze niet zo christelijk zijn. 
Oorspronkelijk was het zo maar nu niet meer, dit imago blijft wel hangen. 
 
Rapport in vraag stellen, want het kan dus idd dat het een christelijk imago heeft maar de 
opdrachtgever wil het niet geloven.  
 
Communicatiekanalen onderzoeken 
Naast de problemen van de VUB kijken wat er nog is? 
Naamsbekendheid? Bereik? Kanalen die gebruikt worden?  
Hoe komt het dat ze het concept niet kennen? à gebrek aan info 
 
Onderzoek niet enkel focussen op probleem maar ook op oplossing! Is het nuttig 
brochures in verschillende aan te bieden? Op welke momenten, …? 
 
Oplossingsonderzoek voeren: dat is het probleem maar eens bij doelgroep aftoetsen 
waarom etc., verder oplossing zoeken.  
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Helpdesk 2	

Gesprek van: 07/02/2019 

Aanwezig: Ilona Stark, Laura Marit, Anneleen Klinke 

Geëxcuseerd:  / 

Afwezig: / 

Notulist: Ilona 

Coach: Yannick Dujardin 

 
• Waar DESTEP? = structuur niet veranderen 

Micro: doelgroep, concurrenten, wat is het  
1ste luik = interne en externe analyse  
2de luik= concreet oplossen van het probleem 
 à Puntjes drempels en houding zijn echte onderzoeksvragen = apart deel 
 

• Zorgen voor chronologische opbouw in rapport, nadien overlopen met mvr 
Depoorter 

1e fase probleemstelling: opdrachtgever en omgeving 
2e fase: concrete communicatieproblemen en oorzaken erachter 
 

• Hoe ouders bereiken?  
Hebben we bevestiging nodig en geeft dit een meerwaarde aan onze bevraging? 
à Drempels zijn er, dus we hebben voldoende onderbouw om te besluiten dat de ouders 
waar wij mee te maken krijgen dit ook zullen ondervinden.   
Ons doel: die drempels oplossen! 
 
DUS: zoeken naar wat die drempels zou oplossen + zijn er nog andere 
communicatieproblemen? 
Focussen op variabelen: deze regio + deze doelgroep, en bij hen een oplossing zoeken op 
basis van hun input waaruit we denken ‘dit’ kan helpen. 
 
!! Je mag jezelf de vrijheid geven om, als je de achterliggende communicatieproblemen hebt, 
na te denken over oplossingen en deze gaan aftoetsen. 
à Kennis uit desk gebruiken om onze field research te finetunen.  
 
+ bij concurrenten gaan kijken naar mogelijke oplossingen 
 

• Kunnen nadenken over de vragen en de methodes:  
à Nadenken over mogelijke hypotheses en oplossingen. Wat zijn de onderzoeksvragen die 
we willen oplossen? Nadien kunnen we nadenken over de methodes.  
à Zelf al eens kijken of we kwalitatief of kwantitatief onderzoek doen, etc. 
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• Doelgroep om moeilijk zelf te vinden:  

Moeders met kinderen tussen 6 en 12 kennen elkaar. We moeten wel zien een spreiding te 
krijgen in het BHG. De moeders kennen elkaar maar dan krijg je te veel mensen dicht bij 
elkaar à proberen grafische spreiding te krijgen en een paar mensen vinden die je elke keer 
kunnen doorverwijzen. 
 
Ook vragen aan medestudenten van Marokkaanse origine?  
= de methode als je mensen specifiek wil aanspreken 
 

• Field: Diepte-interview in combo met enquêtes?  
 

• Feedback luik 2:  
Interessant in probleemstelling is om een plan te maken op basis van conclusies van Yasmina 
(andere onderzoek ondersteunt dit). 
 
In gewenste en feitelijke situatie de nadruk leggen op Marokkaanse ouders. 
 
We mogen concreter zijn in onze probleemstelling. We weten de communicatiedrempels, 
communicatieproblemen, …  
 
Oppervlakkig en effectief heel de desk research van Yasmina erin steken. 
Belangrijkste = kijken of we effectief de probleemstelling gebruikt hebben en volgen.  
 
CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG IS OK MAAR CONCRETER: HOE DE DREMPELS IMAGO 
RELIGIE EN COMMUNICATIE OPLOSSEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT MEER 
MAROKKAANSE JONGEREN NAAR CHIRO GAAN? 
 

• Omgevingsanalyse  
= is om concurrenten en doelgroep te snappen.  
+ kern van het onderzoek.  
 
Voor we echt concreet met mensen praten à eerst best vragen overlopen met coach.  
Maar! Niet wachten om mensen te contacteren. We kunnen in principe methode 
vastleggen. Volledige planning errond kan al gemaakt worden.  
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Helpdesk 3	

Gesprek van: 14/02/2019 

Aanwezig: Ilona Stark, Laura Marit, Anneleen Klinke 

Geëxcuseerd:  / 

Afwezig: / 

Notulist: Anneleen 

Coach: Yannick Dujardin 

 
Luik 2:  
 

Wat concreter maken?  
 
Communicatieprobleem en onderzoeksprobleem dienen om zelf het probleem goed te 
analyseren. Het is niet nodig om dit te vermelden in ons rapport. De lezer moet gewoon 
goed weten wat dat het probleem is dat wij oplossen en wat wij precies willen onderzoeken. 
 
Bij de drempels moet het duidelijk zijn vanwaar ze komen: uit bestaand onderzoek… 
 
 
Field:  
 

Respondenten: hoe overtuigen? 
 
Alle redenen waarom ze niet willen meewerken met het onderzoek ook opnemen in het 
rapport. 
 
Nadenken over waarom de ouders afhaken en dat onmiddellijk recht proberen zetten.  
 
Bias: momenteel bereiken we de toegankelijke doelgroep en de ontoegankelijke doelgroep, 
die we nodig hebben, bereiken we niet.  
 
Het kan helpen om een focusgroep te doen met mensen die elkaar kennen samenzitten. 
 
Incentives geven: een reden geven om te participeren, een beloning. 
 
Een oplossing kan zijn dat er iemand bij jullie zit van Marokkaanse afkomt om zo de 
respondent op zijn gemak te stellen. 
 
Formulering: In welke mate speelt het definiëren van het onderzoeksonderwerp een rol in 
de participatie of juist niet? Misschien is het beter om te praten over de hobby’s en 
vrijetijdsbestedingen van de kinderen en niet vermelden dat het over Chiro gaat. Veel 
mensen zijn waarschijnlijk bang dat het eerder een ondervraging zal zijn, dit moeten we 
proberen te vermijden! In de formulering moeten we proberen alle veronderstellingen weg 
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te halen, neutraal te blijven en na te denken over de drempels (Chirojeugd Vlaanderen, 
diversiteit, …).  
 

o Vragen  
 

Algemene opmerkingen:  
 
In plaats van letterlijk na te denken over de vragen, kunnen jullie beter met een topiclijst 
gaan werken. En dan bepalen hoe diep we per topic willen gaan. 
 
Genoeg diepgaande vragen stellen vermits we met een doelgroep zit die niet veel uit zichzelf 
zal vertellen. 
 
Bij elke vraag proberen werken tot een oplossing. 
 
 

Openingsvraag:  
 
Overbodig en te gevoelige vraag  
 
Gezien de doelgroep best eerst gesprek over wie zijn wij, wat wij doen, waarom wij dit 
onderzoek doen, wat is jouw bijdrage, wat doen we met dit materiaal en die angsten die wij 
op voorhand weten proberen wegwerken door er met hun ook over te praten.  
 
 

Sleutelvragen:   
 
Christelijk imago: Best eerst vragen of dat een probleem is, waarom het een probleem is en 
dan vragen of ze vinden dat de Chiro het voldoende benadrukt. Dus vragen: in welke mate is 
het christelijk imago een probleem, in welke mate is x een oplossing en hoever moet Chiro 
gaan om dit voor jullie duidelijk te maken. 
 
Religieuze normen en waarden: De techniek waar je foto’s gaat tonen, kan je behouden. X 
tonen en dan vragen naar gevoelens, houding, oplossingen… Wanneer het gaat over 
diversiteit zal je meer omwegen moeten gebruiken. Je moet vragen bij die afbeeldingen hoe 
ze zich erbij voelen en als het niet goed is dan vragen waar ze zich wel goed bij zouden 
voelen. 
 
Verschillen met jeugdbeweginscultuur: hij heeft hier niets over gezegd, dus best weglaten J  
 
Communicatie: In deze fase moet je goed opletten dat ze niet overspoeld worden met al die 
middelen. Zoals bij de brochure kan je beter vragen of alle info aanwezig is, hun gevoel en 
tevredenheid. Bekijken of je de communicatiemiddelen niet kan verspreiden over de vragen. 
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Helpdesk 4	

Gesprek van: 28/02/2019 

Aanwezig: Ilona Stark, Laura Marit, Anneleen Klinke 

Geëxcuseerd:  / 

Afwezig: / 

Notulist: Laura 

Coach: Yannick Dujardin 

 
• Is er bias?  

à Welke generatie?  
à Taal maakt veel uit op vlak van ‘betrokken zijn’.  
 

• In welke mate kan je communiceren bij scholen? 
= niet makkelijk om scholen actief zelf te laten deelnemen. 
 

• Aantal pistes voor strategie 
Laatste week: pistes onderzoeken voor haalbaarheid (mag het, kan het) 
 

o Info is ok maar geraakt niet bij ouders à via school, zelf een evenement waar ouders 
betrokken kunnen worden via kijkdagen etc.? 

 
o Kan het zijn dat de ouders uitgenodigd willen worden op de Chiro, gewenst willen 

zijn? Dat de organisatie naar hen toe moet komen? 
 

o Bij scholen: welke mogelijkheden, wat doen ze wel en wat doen ze niet? 
 

o Voor een evenement heb je geen scholen nodig maar dan wordt het wel een 
uitdaging voor hoe je de mensen op dat evenement krijgt. 

 
Belangrijk: uitnodigend gevoel + duidelijk tonen hoe het er bij Chiro aan toe gaat 
 
Mogelijke oplossingen 
- Scholen 
- Boodschap 
- Event 
 
Eindconclusie:  
Moet ongeveer 3 pagina’s zijn.  
à In tekst: groep wordt opgesplitst in 2 op basis van de inzichten die je gehaald hebt uit de 
onderzochte drempels’. De ene groep staat wel open voor Chiro, de andere niet. Belangrijk 
om aan te geven wat de verschillen zijn tussen de groep van Yasmina en die van ons want als 
het dezelfde doelgroep is dan is er een fout gebeurd in het onderzoek en slaagt het 
onderzoek op niets. Dus: aantonen waarom we andere resultaten hebben.  
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Verschil zal vooral te maken hebben met de openheid want à gigantisch moeilijk om 
mensen te vinden. Dus die mensen die niet geantwoord hebben zijn al automatisch 
geslotener (moeilijker te bereiken). Onze groep is wel makkelijker te bereiken en als de Chiro 
als doel heeft meer diversiteit in Chirogroepen te verkrijgen, is het goed in eerste plaats te 
focussen op de groep die er wel voor openstaat. In een ideale situatie bereik je iedereen, 
maar dat is natuurlijk moeilijker. In de eerste plaats moet dus tijd en middelen in de groep 
gestoken worden die ervoor openstaat.  
 
Conclusie = te oppervlakkig. Meer informatie nodig à weten welke informatie en via welke 
kanalen bijvoorbeeld. Het is heel belangrijk dat echt in detail te gaan, herhaling kan geen 
kwaad.  
 
!! De ouders willen dus uitgenodigd worden, een uitnodigend gevoel hebben + op een 
rechtstreekse manier aangesproken worden zodat ze de Chiro vertrouwen.  
 
Dus: eindconclusie is eigenlijk dat ze genoeg informatie nodig hebben, maar die info heeft 
de juiste boodschap nodig mét een juiste uitnodigende stijl. Zo krijgen ze een uitnodigend 
gevoel via de vertrouwelijke wegen (rechtstreeks) en met een inhoudt waarbij de ouders 
exact weten wat de Chiro doet. Dit zijn 3 belangrijke conclusies.  
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Helpdesk 5	

Gesprek van: 11/03/2019 

Aanwezig: Ilona Stark, Laura Marit 

Geëxcuseerd:  / 

Afwezig: Anneleen Klinke 

Notulist: Ilona 

Coach: Yannick Dujardin 

 
Strategie is goed. En ook helemaal niet zo basic. Website, brochures, flyers die zowel qua 
tekst als visueel worden aangepast, flyeractie/wedstrijd om te zorgen dat er veel geflyerd 
wordt, de targetting met een filmpje én een event. Dit is al een vrij uitgebreide strategie.  
 

• Filmpje targeten op FB à verschillende kenmerken toepassen.  
• Video’s: 6 tot 12 is doenbaar om kinderen te laten spreken over wat ze leuk vinden. 

 
• Wedstrijd:  

Hoe bijhouden hoeveel flyers verspreid worden? 
Inzetten op het aantal inschrijvingen à maar wat is de formule om dit te berekenen? = 
moeilijk. 
 
DUS: misschien eerder een creatieve uitwerking à leiding deelt flyers uit en moet 
foto’s/filmpjes in een hoofdfilmpje voegen over de flyeractie, de leukste video wint. Op deze 
manier gaan we effectief de leden aanzetten om te flyeren want ze moeten een filmpje 
maken over de flyeractie, en zo maken ze reclame.  
Hier kan CV dan een aantal richtlijnen opleggen, om zo dan aan de hand van die criteria een 
punt te geven op de video’s. Vb: uit het filmpje moet duidelijk zijn dat de leden effectief 
flyeren en dit niet in scène zetten, dat ze op verschillende plaatsen flyeren, en dat ze iets 
creatief/leuk doen om de mensen aan te trekken. 
 
MAAR: rekening mee houden dat dit filmpje waarschijnlijk ook via de eigen Chirokanalen 
verspreiden zal worden zoals op FB. Ook hebben wij de actie zelf + de manier waarop de 
leden de actie aanpakken niet in handen, zelf al maakt het deel uit van onze strategie. Dus er 
zeker van zijn dat er een soort richtlijn is die binnen onze strategie past. Dat het duidelijk 
wordt wat er juist moet overgedragen worden, op welke manier en wat dan eigenlijk de 
boodschap is dat we willen overbrengen à zodat de Chirogroepen hier rekening mee 
kunnen houden. Doordat we het niet echt in handen hebben, hebben we ook geen idee of 
het misschien de flyeractie zal zijn dat het meest visuele uit onze strategie wordt. Daar 
scheelt er dus wat gevaar in dat deze filmpjes kunnen afwijken van onze boodschap en 
waarden die we willen overdragen. Zeker nog eens nadenken over hoe we dit juist 
aanpakken.  
Conclusie kan zijn: we doen niet zo’n creatieve actie want dit kan misschien te moeilijk zijn 
(was iets wat gewoon als eerste bij Dujardin opkwam), dus denk misschien aan een andere 
manier dan zoveel flyers = winnaar. Maar er zit zéker wel potentieel in om er iets meer mee 
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te doen. Dankzij het feit dat de lokale groepen zelf een filmpje maken en dus hun eigen 
middelen gebruiken is het heel goedkoop voor ons (CV), dus het heeft zeker potentieel. 
 

• ‘Ouderactiviteit’ 
Het feit dat CV zelf al een event wil lanceren dat gelijkaardig is aan de familiedag, kunnen we 
dat er zeker aan linken. Sowieso dus meegeven in de presentatie dat dit onze strategie was 
en dat dit blijkbaar, na dat we dit meegaven aan de opdrachtgever, zij ook al min of meer 
hetzelfde van plan waren.  
 
Dan best niet meer werken met budget1-budget2: aangezien ze toch al van plan zijn zo’n 
event te lanceren, kan dat erbij. Dus er gewoon één grote strategie van maken.  
 

• Rode draad en boodschap:  
Moet duidelijk zijn. We hebben wel een vrij goed zicht op welke boodschap overgedragen 
moet worden en welke aspecten we willen uitleggen.  
 
Vele mensen gaan het vaak te ver zoeken bij de boodschap en de rode draad. Boodschap ‘CV 
staat open voor iedereen’ is te vaag.  
 
Boodschap = welk idee wil je in het hoofd van je doelgroep krijgen? Dit is namelijk ‘onze 
kinderen zijn er welkom, we voelen ons welkom’.  
Dat de Marokkaanse ouders zich welkom willen voelen = BOODSCHAP. Dit is iets dat we 
kunnen meegeven in de flyeractie: dit is de boodschap die we willen overdragen, zorg dat je 
actie en het filmpje hetzelfde idee meedraagt. Dan kunnen de leden zelf nadenken over hoe 
ze dat graag willen doen, zo geven we ze wat vrijheid.  
Idee boodschap: ‘Chiro nodigt jou en jouw kinderen uit …’ 
 
Rode draad: verder dan de boodschap, we moeten dit iets verder uitwerken want 
momenteel is dit geformuleerd als een boodschap. Ervoor zorgen dat het gevoelsmatig 
dezelfde campagne is. Onder andere in de boodschap, maar ook in de visuele uitwerking, 
verwoording, stijl, activiteiten die we plannen, …  
De rode draad moet aantonen ‘hoe komt het dat dit als 1 campagne ervaren wordt, als 1 
geheel’. 
 

• Doelstellingen 
Specifieke data geven! Want je moet sowieso een planning maken van je campagne, dus dit 
moet concreet tot de dag. Dit moet niet letterlijk zo staan in de communicatiedoelstellingen, 
maar WEL in de planning.  
 

• Planning 
Concreter maken met data dus. Duur campagne van 6 maanden = realistisch.  
 
Rekening gehouden met wanneer de inschrijvingsmomenten van de Chiro zijn?  
= september (NAKIJKEN). We mikken op begin september om de flyeracties te doen en dat 
moet ook eventjes lopen, dus dat klopt wel dat dat zo lang duurt. We lanceren de campagne 
ook pas in 2021 want de pitch dit jaar lanceren is te laat. Eind van de winter 2021 lanceren = 
goed idee.  
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We zitten duidelijk met een doelgroep die interesse heeft en wil meedoen, maar doordat die 
niet komen kunnen we concluderen dat de communicatie op niet veel trekt. Moeilijke 
doelgroep heeft een creatievere/out of the box uitwerking nodig, maar dat is dus niet bij ons 
van toepassing. De Chiro heeft gewoon eens nood aan een duidelijke 
communicatiestrategie. 
 

• Budget:  
FB kunnen we berekenen 
Flyers kunnen we berekenen hoeveel we nodig hebben 
Filmpje verhalen: zoeken naar bedrijven en freelance cameramensen/regisseurs en nagaan 
wat hun prijzen zijn per uur. Simon = eventueel idee hierover? 
 
Natuurlijk dan ook weten hoe lang het filmpje gaat zijn en wat erin moet gebeuren. Pas dan 
kan een regisseur zeggen ‘dit gaat zoveel kosten want dit zal in zoverre moeilijk zijn’. Als we 
zeggen dat we het gewoon aan een schoolpoort gaan filmen en interviews afnemen met 
kinderen waardoor het filmpje maar een minuut duurt, dan gaat dat niet zoveel kosten. 
Maar wil je met visuele effecten werken of mensen laten acteren, dan zal dat al snel meer 
kosten. Filmpje kan van 1000 euro naar 10 000 euro gaan, het hangt ervan af hoe ver we 
willen gaan.  
 
Familiedag zelf: aangezien de Chirogroepen zelf dat organiseren.  
à geven richtlijnen mee van wat aanwezig moet zijn, maar verder organiseren de groepen 
zelf hun filmpje en krijgen ze er geen middelen voor van de Chiro? Dit moet dan eens 
besproken worden met de opdrachtgever. Want elke Chiroafdeling gebruikt zijn eigen 
communicatiemiddelen en als de overkoepelende organisatie tegen hen gaat zeggen ‘jullie 
MOETEN dat doen’, dan zullen de lokale afdelingen wel iets hebben van ‘ok maar wat staat 
daar dan tegenover? Krijgen we daar iets voor of is dat puur uit onze eigen middelen want 
dit staat momenteel niet in onze begroting voor dit jaar.’ 
Normaal gezien hebben organisaties met een goede budgettering een begroting, als die 
lokale afdelingen hun financiën goed doen krijgen ze ook een jaarbegroting. Als ze daar dan 
geen evenement tussen hebben staan, en de hoofdzetel zegt plotseling ‘er moet een 
evenement zijn’, dan kan het dat de lokale groepen daar wel iets voor terug willen. Dus 
zeker bespreken met de opdrachtgever want het kan zijn dat we een budget zullen moeten 
berekenen dat elke lokale Chirogroep zal moeten opzij leggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


